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തിങ്്ൾ
1196 ചിങ്്ം 08

ഇെ ലോഴിയം് ശിശിര
ത്്ിൽലൈറ്കിളികളവര
വായി...!

മെമര്ൊ ൊഡം
ഒ    പട് ്   റെ "ഇ    േ    റൊ    ഴി    യം് 
കാ    േം' ക    ണ്് പാ    ർ്്ട്്ി    യാ    ണ്
പോ    ണ്്പഗ്    സ:് മ ്   ല്്    പ്്    ള്്ി.

സവ്ർണം
പഗ്ാം - 4,860
പവൻ - 38,880

അറിഞുുിലുു, അദാനിബനുും: 
മഗനുുുി ജയരാജൻ
സവ്   ന്്ം പേ   ഖ   ക   ൻ
തിര്വനത്്പ്രം:സിറിൽഅ
െർ്്ൈദ്്്െംഗള്്ോസ്നര്്പ്്ിന്
അോനിയ്ൊയ്ള്്ബന്്ം
സംസ്്ാനസർക്്ാർഅറി
ഞ്്ിര്ന്്ിലല്്ന്്്വയ്വസായെ
നത്്്ിഇ.പി.ജയരാജൻ.െംഗള
ോസ്നര്്പ്്്ഇക്്ാരയ്ംസർക്്ാ
രിൽനിന്്്െറച്്്വച്്്.ലകഎ
സഐ്ഡിസികൺ്്സള്്ട്്ൻ്്സി
ഗസവനംഗതടിയവിഷയത്്ിൽ്്
സർ്്ക്്ാർ്്നപ്തിക്്്ട്്ിൽ്്അലല്്
ന്്്ംെനത്്്ിപറഞ്്്.വിൊന
ത്്ാവളംഅോനിക്്്നൽകിയ
തിലനഎതിർക്്ാൻഅോനി
ബന്്മ്ള്്കമ്്നിയ്ലടതലന്്
സഹായംഗതടിയത്വിവാേൊ
യസാഹൈരയ്ത്്ിൊണ്െനത്്്ി
ജയരാജല്്്വിശേീകരണം.
അോനിയ്ലടെകല്്്ഭാരയ്

യ്ലടപിതാവാണ്ഈക
ൺ്്സള്്ട്്ൻ്്സിയ്ലടനപ്ധാനി
ലയന്്കാരയ്ംസർ്്ക്്ാരിന്അ
റിയില്്ായിര്ന്്്.ഒര്ലജ്്്ി
ൽ്്ൊൻ്്െീഗൽ്്കൺ്്സള്്ട്്
ൻ്്സിഎന്്നിെയിൊണ്സം
സ്്ാനസർ്്ക്്ാർ്്കൺ്്സള്്ട്്
ൻ്്സിഏൽപ്്ിച്്ത.്എന്്ാൽ്്
അോനിയാണ്െറ്പക്്ത്്്
എന്്റിഞ്്ഗപ്്ള്്ഗകസില്്്
കാരയ്ങ്്ള്്കൺ്്സള്്ട്്ൻ്്സി
സർ്്ക്്ാരില്്്ഗോലകഎ
സഐ്ഡിസിയ്ലടഗോനശ്ദ്്

യിൽ്്ലപ്്ട്ഗത്്ണ്്ിയിര്
ന്്്.ഇക്്ാരയ്ങ്്ലളല്്ാംത
ലന്്സിറിള്്അെർ്്ൈദ്്്െം
ഗള്്ോസ്നര്്പ്്്െറച്്്വലച്്
ന്്ാണ്ഇഗപ്്ള്്സർ്്ക്്ാരിന്
െനസിൊക്്ാൻ്്സാധിക്്്ന്്
ത.്വിഷയംവിവാേൊയഗപ്്ളാ
ണ്അെർ്്ൈദ്്്െംഗള്്ോസ്നര്്
പ്്ിന്അോനിയ്ൊയിബന്്്
തവ്ംഉലണ്്ന്്്െനസിൊക്്്
ലന്്ലതന്്്ംഅഗദ്്ഹംക്ട്്ി
ഗച്്ർ്്ത്്്.
ഇഗോലടാപ്്ംെസാെഗോ

ണ്്്വിറ്്ഴിക്്െിനായിസംസ്്ാ
നസർ്്ക്്ാർ്്നിയഗോപഗേശക
രായിനിഗോഗിച്്ത്അോനി
യ്ൊയിബന്്മ്ള്്കമ്്നി
ലയയാലണന്്ആഗോപണ
ത്്ിൽ്്െറ്പടിയ്ൊയികി
ഫബ്ിയം്രംഗലത്്ത്്ി.ക്
തയ്ൊയലടൻ്്ഡർ്്നടപടിനക്െ
ങ്്ളില്ലടയാണ്സിറിൽ്്അെ
ർ്്ൈദ്്്െംഗൽ്്ോസ്എന്്കമ്്
നിലയനിയഗോപഗേശകരായി
ലത്രലഞ്്ട്ത്്ലതന്്്ംഇത്
രാജയ്ലത്്തലന്്ഏറ്്വം്നപ്
മ്ഖൊയനിയെഗസവനസ്്ാ
പനങ്്ളിലോന്്ാലണന്്്ൊ
ണ്കിഫബ്ിയ്ലടെറ്പടി.കാ
രയ്ങ്്ള്്ശരിയായിെനസിൊ
ക്്ാലതഗോഅലല്്ങ്്ിൽ്്െന
സിൊയിട്്്ംഅങ്്ലനയലല്്
ന്്്വര്ത്്ിത്്ീർ്്ക്്്ന്്തി

ഗൊഗവ
ണ്്ിയാണ്
തിര്വന
ത്്പ്രംവി
ൊനത്്ാവള

ത്്ില്്്നടത്്ി
പ്്്ൊയിബന്്ലപ്്ട്്്യർ്്ന്്വി
വാേത്്ിഗെക്്്കിഫബ്ിലയ
ക്ടിവെിച്്ിഴക്്്ന്്ത.്ഈ
സ്്ാപനത്്ില്്്ഗസവനംഉ
പഗോഗലപ്്ട്ത്്്ന്്വരിൽ്്
ഗേശീയ,അത്്ർ്്ഗേശീയതെ
ത്്ിലെനപ്മ്ഖകമ്്നികളം്
സർ്്ക്്ാർ്്അർ്്ധസർ്്ക്്ാർ്്
സ്്ാപനങ്്ള്മ്ണ്്്.െസാെ
ഗോണ്്്വിറ്്ഴിക്്്ന്്തിൽ്്ഇ
ത്്്യയിലെലോത്ഗെഖസ്്ാ
പനങ്്ള്്ക്്്ംമ്ൻ്്നിരസവ്
കാരയ്ഗെഖൊസ്്ാപനങ്്
ള്്ക്്്ംഗസവനംനൽ്്കിയതി
ല്്്െികച്്നട്ാക്്്ലറഗ്ക്
ർ്്ഡം്ഈസ്്ാപനത്്ിന്
ണ്്്.െസാെഗോണ്്്സംബ
ന്്ൊയിഭാവിയിൽ്്എലത്്
ങ്്ിലം്നിയെപരൊയഗസവ
നംആവശയ്ൊയിവന്്ാലം്
കിഫബ്ിക്്്ഇഗതസ്്ാപന
ലത്്യാണ്സെീപിഗക്്ണ്്ിവ
ര്ന്്ലതന്്്ംഅവര്ലടഗസ
വനംഭാവിയിൽ്്െഭയ്െല്്ാതാ
യിതീരാഗനഇത്്രംവാർ്്ത്്
കള്്ഉപകരിക്്്ലവന്്്ംകി
ഫബ്ിവിശേീകരിക്്്ന്്്.

കോക്േലയ്ാൺമാർരിനലഔകയ്ോരിേവസതിയിനലത്്ിയ"അതിഥി'ക്്്തീറ്്നോട്
ക്്്ന്്നപ്ധാനമനന്്്ിനകരനദ്്്കോയി.സമ്ഹമാധയ്മത്്ിൽഇന്്നലനപ്ധാനമനന്്്ിതനന്്
പങ്്്വച്്വിഡിനൊദ്ശയ്ത്്ിൽനിന്്്ള്്താണ്ചിനത്ം.ഔകയ്ോരിേവസതിയിൽനപ്
ധാനമനന്്്ിയ്നടനപ്ഭാതനടത്്ത്്ിനിനടപീലിവിരിച്്ാട്ന്്മയിലിന്്്യം്വീടിന്ള്്ി
ൽകോയിയ്നടകേയിനലതളിേയിൽനിന്്്ധാനയ്ങ്്ൾനോത്്ിനയട്ക്്്ന്്മയിലി
ന്്്യം്ദ്ശയ്ങ്്ള്ണ്്്1.47മിനിറ്്്കയർഘയ്മ്ള്്വിഡിനൊയിൽ.രാജയ്ത്്ിന്്്കയശീ
യപക്്ിക്ടിയായമയില്േനളക്്്റിച്്്ള്്ഹിദ്്ിപയയ്ത്്ിനൊപ്്ംപങ്്്വച്്ദ്ശയ്ംനി
മിഷങ്്ൾനോണ്്്കവറലായി.

കേനദ്്്സർക്്ാരിന്്്ജനവിരദ്്്നയങ്്ൾനക്്തികരസിപിഎംനടത്്്ന്്സമരത്്ിൽസംസ്്ാനനസനേ്ട്്റികോടികയരി
ബാലക്ഷണ്ൻക്ടം്ബസകമതംതിര്വനന്്പ്രംമര്തംക്ഴിയിനലവീട്്ിൽസതയ്നര്ഹമിരിക്്്ന്്്.

തിര്വനത്്പ്രം:വിഗേശരാജയ്ങ്്ളിൽ്്
നിലന്്ത്്ിയ35ഗപർക്്്ംെറ്്്സംസ്്ാ
നങ്്ളിൽ്്നിന്്്വന്്105ഗപർക്്്ംഉള
ലപ്്ലടഇന്്ലെസംസ്്ാനത്്്1908ഗപ
ർ്്ക്്്ലോവിഡ-്19സ്്ിരീകരിച്്്.1718
ഗപർ്്ക്്്സമ്്ർ്്ക്്ത്്ില്ലടയാണ്ഗോ
ഗംബാധിച്്ത.്അതിൽ്്160ഗപര്ലടസ
മ്്ർ്്ക്്ഉറവിടംവയ്ക്്െല്്.
അഞ്്്െരണങ്്ളാണ്ഇന്്ലെലോ

വിഡ1്9മ്െൊലണന്്്സ്്ിരീകരിച്്ത.്
ഈൊസം19ന്െരണെടഞ്്തിര്വന
ത്്പ്രംഗാന്്ിപ്രംസവ്ഗേശിശിശ്പാ
െൻ്്(80),തിര്വനത്്പ്രംപ്ജപ്്്രസവ്
ഗേശിഷാനവാസ്(49),20ന്െരണെട
ഞ്്ഗോഴിഗ്ക്ട്എടവറാട്സവ്ഗേശിോ
ഗോേരൻ്്(80),ലോല്്ംഅഞ്്ൽ്്സവ്ഗേ
ശിേിനെണി(75),14ന്െരണെടഞ്്ആ
െപ്്്ഴലൈട്്ികാട്സവ്ഗേശിഗോബർ്്ട്്്(75)

എന്്ിവര്ലടപരിഗോധനാഫെംഗപാ
സിറ്്ീവായി.ഇഗോലടആലകെരണം223
ആയി.
തിര്വനത്്പ്രം-397,ആെപ്്്ഴ-

241,എറണാക്ളം-200,െെപ്്്റം-186,
കണ്്്ർ്്-143,ലോല്്ം-133,ഗോഴിഗ്ക്
ട്-119,ത്ശ്ർ്്-116,ഗോട്്യം-106,പ
ത്്നംതിട്്-104,കാസർ്്ഗോഡ്-85,പാ
െക്്ാട്-39,ഇട്ക്്ി-29,വയനാട്-10എ
ന്്ിങ്്ലനയാണ്ഇന്്ലെഗോഗബാധ
സ്്ിരീകരിച്്ത.്
തിര്വനത്്പ്രം-367,ആെപ്്്ഴ-

223,എറണാക്ളം-178,െെപ്്്റം-171,
ലോല്്ം-122,കണ്്്ർ്്-120,ത്ശ്ർ്്-
107,ഗോഴിഗ്ക്ട്-104,ഗോട്്യം-103,
പത്്നംതിട്്-95,കാസർ്്ഗോഡ്-83,
പാെക്്ാട്-31,ഇട്ക്്ി-11,വയനാട്-3.
അൻപത്ആഗോഗയ്നപ്വർ്്ത്്കർ്്ക്്്ം

ഗോഗംബാധിച്്്.
ഗോഗംസ്്ിരീകരിച്്്ൈികിത്്യിൊയി

ര്ന്്1110ഗപര്ലടപരിഗോധനാഫെം
ലനഗറ്്ീവ്ആയി.തിര്വനത്്പ്രം-125,
ലോല്്ം-22,പത്്നംതിട്്-45,ആെപ്്്
ഴ-53,ഗോട്്യം-72,ഇട്ക്്ി-19,എറ
ണാക്ളം-171,ത്ശ്ർ്്-70,പെക്്ാട്-
250,െെപ്്്റം-100,ഗോഴിഗ്ക്ട്-12,വ
യനാട്-39,കണ്്്ർ്്-88,കാസർ്്ഗോഡ്
-44.ഇഗോലട20,330ഗപരാണ്ഗോഗം
സ്്ിരീകരിച്്്ഇനിൈികിത്്യില്ള്്ത.്
37,649ഗപർ്്ഇത്വലരമ്ക്്ിഗനടി.
സംസ്്ാനലത്്വിവിധജില്്കളിൊ

യി1,82,525ഗപരാണ്നിരീക്്ണത്്ില്
ള്്ത.്2066ഗപലരയാണ്ഇന്്ലെആശ്
പനത്ിയിൽ്്നപ്ഗവശിപ്്ിച്്ത.്കഴിഞ്്24
െണിക്്്റിനിലട36,353സാമ്്ിള്കളാ
ണ്പരിഗോധിച്്ത.്
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നയ്്ഡൽഹി:ഗോൺനഗ്സ്നപ്വർത്്
കസെിതിഗോഗംഇന്്്ഗൈരാനിരി
ലക്്ഗേശീയഗനത്തവ്ംഎങ്്ലനയാ
വണലെന്്ത്സംബന്്ിച്്്പാർട്്ിയി
ൽഭിന്്ാഭിനപ്ായം.ഗേശീയതെത്്ിൽ
ക്ട്്്ഗനത്തവ്ൊണ്പാർട്്ിക്്്നല്്
ലതന്്അഭിനപ്ായംൈിെസിറ്്ിങ്എം
പിൊരം്മ്ൻെനത്്്ിൊരം്ഉയർത്്ി
യിട്്്ണ്്്.എന്്ാൽ,െലറ്്ര്വിഭാഗം
രാഹ്ൽഗാന്്ിഅധയ്ക്്സ്്ാനത്്്
തിരിച്്്വരണലെന്്്ംഅഗദ്്ഹംപ്ർ
ണനിയനത്്്ണംഏലറ്്ട്ക്്ണലെന്്്ം
ആവശയ്ലപ്്ട്ന്്വരാണ.്ഇടക്്ാെ
അധയ്ക്്പേവിഇന്്്ഗസാണിയഗാ
ന്്ിഒഴിയ്ലെന്്ാണ്സ്ൈന.
പാർട്്ിസംഘടനാസംവിധാനത്്ി

ലം്ഗനത്തവ്ത്്ിലം്ൊറ്്ംവര്ത്്ണ
ലെന്്ാവശയ്ലപ്്ട്്്മ്ൻെനത്്്ിൊരടക്്ംര
ണ്്്ഡസഗൊളംഗനതാക്്ളഗോണി
യഗാന്്ിക്്്കത്്യച്്ിട്്്ണ്്്എന്്ാ

ണ്റിഗപ്്ർട്്്കള.രാഹ്െിലനതിരി
ച്്്ലോണ്്്വരണലെന്്ാവശയ്ലപ്്ട്്്അ
ഗദ്്ഹഗത്്ടട്ത്്ഗനതാക്്ളം്ഗോ
ണിയയക്്്്കത്്്നൽകിയിട്്്ണ്്്.അ
ധികാരവിഗകനദ്്്ീകരണംഗവണം,സം
സ്്ാനഘടകങ്്ലളശക്്ിലപ്്ട്ത്്
ണംത്ടങ്്ിയആവശയ്ങ്്ളാണ്സം
ഘടനാസംവിധാനത്്ിൽൊറ്്ംആവ
ശയ്ലപ്്ട്ന്്വർആനഗ്ഹിക്്്ന്്ത.്
എഴ്പത്കളിൽപാർട്്ിയിൽനിെ

വില്ണ്്ായിര്ന്്ഗകനദ്്്പാർെലെ്്്റി
ഗോർഡ്പ്നഃസ്്ാപിക്്ണലെന്്്ം

അവർആവശയ്ലപ്്ട്ന്്്.ഗാന്്ിക്
ടം്ബംഅവിഭാജയ്ഘടകൊയിലക്്
ണ്്്ള്്ക്ട്്്ഗനത്തവ്ംഎന്്ാണവർ
പറയ്ന്്ത.്നപ്വർത്്കർക്്്ംഗനതാ
ക്്ളക്്്ംഏത്സെയവം്ബന്്ലപ്്
ടാൻകഴിയ്ന്്സ്്ിരംഗനത്തവ്ംഗവ
ണം.അതിന്ഗല്്ക്്്തെംമ്തൽനപ്
വർത്്കസെിതിതെംവലരസംഘട
നാലതരലഞ്്ട്പ്്്നടത്്ണം-പരി
ഷക്ാരവാേികളനിർഗേശിക്്്ന്്്.
രാജയ്സഭയിലെനപ്തിപക്്ഗനതാവ്

ഗ്ൊംനബിആസാദ,്സീനിയർഗന
താക്്ളായആനദ്്്ശർെ,കപിൽസി
ബൽ,െനീഷ്തിവാരി,ശശിതര്ർ,ഭ്
പീദ്്ർസിങ്ഹ്ഡ,വീരപ്്ലോയ്െി,
പ്ഥവ്ീരാജ്ൈൗഹാൻ,പി.ലജ.ക്രയ്ൻ,
അജയ്സിങ,്ഗരണ്കൈൗധരി,െിെി
ദ്്്ഗേവറ്,മ്ക്ളവാസന്ിക,്ജിതിൻ
നപ്സാേ,രാജ്ബബാർ,അരവിദ്്്സിങ്
ൌവ്െി,സദ്്ീപ്േീക്്ിത്ത്ടങ്്ിയവ

ർകത്്ിൽഒപ്്്വച്്ിട്്്ള്്ഗനതാക്്ളി
ൽഉളലപ്്ട്ന്്്ലവന്്ാണ്റിഗപ്്ർട്്്
കള.

അഗതസെയം,എനത്യം്ഗവഗംരാ
ഹ്ൽഗാന്്ിപാർട്്ിഅധയ്ക്്സ്്ാന
ത്്്തിരിലച്്ത്്്ന്്താണ്ഇഗപ്്ള
അതയ്ാവശയ്ലെന്്്യ്വഗനതാവിലൊ
പ്്മ്ള്്ഒര്വിഭാഗംച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.
ഈആവശയ്ത്്ിൊണ്ഗനതാക്്ളസ
മ്്ർേംലൈല്ഗത്്ണ്്ത.്രാഹ്ൽഅധയ്
ക്്സ്്ാനത്്്വന്്ഗശഷംപാർട്്ിയി
ൽവര്ഗത്്ണ്്ൊറ്്ങ്്ലളക്്്റിച്്്ൈി
ത്്ിക്്ാം.സീനിയർഗനതാക്്ലളയം്
യ്വഗനതാക്്ലളയം്ഒന്്ിച്്്ലോ
ണ്്്ഗോകാൻകഴിയ്ന്്ത്രാഹ്െിന്
ൊനത്ൊണ-്ഇവർച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.
ഈയ്വഗനതാക്്ളരാഹ്െിലനഅ
ധയ്ക്്സ്്ാനത്്്തിരിച്്്ലോണ്്്വ
രാന്ള്്സന്ട്ാറ്്ജികളആവിഷക്രി
ക്്്കയാലണന്്്ംസ്ൈനകള്ണ്്്.
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ഇന്്്നിയമസഭ,
അഗ്നിപരീക്്ജോസഫിന്
പി. ബി. ബാ ല്
ലകാച്്ി:കട്ത്്രാഷ്നട്ീയവിവാേങ്്
ള്്ക്്ിലടഇന്്്നിയെസഭസഗമ്്ളനം
നടക്്്ഗമ്ാ്ളമ്ഖയ്െനത്്്ിപിണറായി
വിജയലനതിഗരനപ്തിപക്്ംഅവി
ശവ്ാസ നപ്ഗെയംഅവതരിപ്്ിക്്്ലെങ്്ി
ലം്ഈേിവസംഅഗ്്ിപരീക്്ഗനരി
ട്ന്്ത്ഗകരളഗകാൺനഗ്സ്ഗനതാവ്
പി.ലജ.ഗജാസഫാണ.്ലകാവിഡ്ഗന്പാ
ഗട്ാ്ഗക്ാ്ളിൽകർശനനിബന്്നക
ഗളാലടസഭഗൈര്ന്്ത്ധനകാരയ്ബിൽ
പാസാക്്്ന്്തിന്ഗവണ്്ിയാണ.്അ
വിലടനപ്ശെ്ാക്ന്്ത്ഗജാസഫം്ഗജാ
സം്തമ്്ില്ള്്സാമ്ഹയ്അകെവം്.
ഗകരളഗോൺ്്നഗ്സ്നര്്പ്്്ഗോരിൽ്്

ഗോസഫിലനയം്സഹനപ്വർ്്ത്്ക
ലരയം്ലവട്്ിൊക്്ിയിരിക്്്യാണ്
ഗോസ്ലക.ൊണിപക്്ം.ഇന്്്നട
ക്്്ന്്അവിശവ്ാസനപ്ഗെയൈർ്്ച്്യി
ൽ്്പി.ലജ.ഗോസഫ,്ഗോൻ്്സ്ഗോസ

ഫ,്സി.എഫ.്ഗോെസ്എന്്ീഎംഎ
ൽ്്എൊർ്്യ്ഡിഎഫിലനഅന്ക്െി
ച്്ാലം്രാജയ്സഭാലതരലഞ്്ട്പ്്ിൽ്്
ഗോട്്്ലൈയത്ാലം്അവർ്്ക്്്നിയെ
സഭാഅംഗതവ്ംവലരനഷ്്ൊഗയക്്്ം
എനനതാണ്ലകണി.
നിയെസഭയിൽ്്ഇന്്്നടക്്്ന്്

രാജയ്സഭാഉപലതരലഞ്്ട്പ്്ിലം്സ
ർ്്ക്്ാരിലനതിരായയ്ഡിഎഫില്്്
അവിശവ്ാസനപ്ഗെയൈർ്്ച്്യിലം്ഗോ
ലട്്ട്പ്്ിലം്നിന്്്വിട്്്നിൽ്്ക്്ണലെ
ന്്ാണ്ഗകരളഗോൺ്്നഗ്സ്(എം)പി.
ലജ.ഗോസഫ്വിഭാഗത്്ിലെമ്ന്്്
എംഎൽ്്എൊർ്്ക്്്ഗോസ്വിഭാഗംൈീ
ഫ്വിപ്്്ഗോഷിഅഗസ്്്്ിൻ്്നൽ്്കിയി
ട്്്ള്്വിപ്്്.ഇതിന്െറ്പടിയായിരാ
ജയ്സഭാഉപലതരലഞ്്ട്പ്്ിലം്അവി
ശവ്ാസനപ്ഗെയൈർ്്ച്്യിലം്യ്ഡിഎ
ഫിന്അന്ക്െൊയിഗോട്്്ലൈയ്്ണ
ലെന്്്ംവിട്്്നിൽ്്ക്്്ന്്ത്ക്റ്ൊറ്്

നിഗോധനനിയെനപ്കാരംക്റ്്ൊലണ
ന്്്ംകാണിച്്്ഗോസ്വിഭാഗത്്ിലെ
രണ്്്എംഎൽ്്എൊർ്്ക്്്ഗോൻ്്സ്ഗോ
സഫം്വിപ്്്നൽ്്കിയിര്ന്്്.
നിെവിൽ്്ഗകരളനിയെസഭാസപ്ീ

ക്്ർ്്അംഗീകരിച്്ിരിക്്്ന്്ഗകരള
ഗോൺ്്നഗ്സില്്്ൈീഫ്വിപ്്്ഗോഷി
അഗസ്്്്ിനാണ.്അതിന്ഗശഷംവിപ്്ാ
യിഗോൻസ്ഗജാസഫിലനലതലര
ലഞ്്ട്ത്്്എന്്്പി.ലജ.ഗജാസഫ്
കത്്്നൽ്്കിലയങ്്ിലം്അത്അംഗീ
കരിക്്ലപ്്ട്്ിട്്ില്്.അത്ലോണ്്്ഗോ
ഷിയ്ലടവിപ്്ിലനെറികടന്്ാൽ്്നടപ
ടിആവശയ്ലപ്്ടാൻ്്ഗോസ്ലക.ൊണി
വിഭാഗത്്ിന്സാധിക്്്ം.യ്ഡിഎ
ഫില്്്വിപ്്്അന്സരിച്്ാണ്ഞങ്്
ള്്നിെപാട്എട്ത്്ലതന്്്വാേിക്്ാ
ലെങ്്ിലം്മ്ന്്ണിയ്ലടവിപ്്്നിയെ
പരൊയിഅംഗീകരിക്്ലപ്്ടില്്.അത്
ൊനത്െല്്ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽ്്സപ്ീക്്റ്ലട

വിഗവൈനാധികാരൊണ്നപ്ധാനം.നി
െവിൽ്്നപ്തിപക്്ത്്്നിന്്്കട്ത്്
എതിർ്്പ്്്ഗനരിട്ന്്സപ്ീക്്ർ്്ഗോസ്
ലക.ൊണിവിഭാഗംനടപടിആവശയ്
ലപ്്ട്്ാൽ്്അതിലൊപ്്ംനിൽ്്ക്്ാനാ
ണ്സാധയ്ത.
ഗകരളനിയെസഭയിൽ്്ഒരിക്്ൽ്്ൊ

നത്ൊണ്മ്ന്്ണിയ്ലടവിപ്്്െംഘിച്്
തില്്്ഗപരിൽ്്നടപടിവന്്ിട്്്ള്്്.വ
ർ്്ക്്െരാധാക്ഷണ്ൻ്്സപ്ീക്്റായി
ര്ന്്സെയത്്്ആർ.ബാെക്ഷണ്
പിള്്യ്ലക്്തിഗരനടപടിഎട്ത്്
ഗപ്്ഴായിര്ന്്്അത.്അതിന്ഗശ
ഷംഒരിക്്ൽ്്ഗോലം്മ്ന്്ണിവിപ്്ി
ന്സാധ്തെഭിച്്ിട്്ില്്.കഴിഞ്്യ്
ഡിഎഫ്െനത്്്ിസഭയിൽ്്കയ്ാബിനറ്്്പ
േവിയ്ള്്ൈീഫ്വിപ്്്ഉണ്്ായിര്ന്്ി
ട്്്ംപെഗപ്്ഴം്പാർ്്ട്്ികള്തിരലഞ്്
ട്ത്്ൈീഫ്വിപ്്്ൊരാണ്വിപ്്്കള്്
നൽ്്കിയിര്ന്്ത.്

പതുിയ വാദവമുായി ചൈന;
അംഗീകരികുുിലലുനുു്ു ഇനുുുയ
നയ്്ഡൽഹി: പാംഗോങ്
ഗസ്്തടാകത്്ിലെഫിംഗർ
നാെിൽനിന്്്ഇര്രാജയ്ങ്്
ളം്ത്െയ്ദ്രംപിന്്ാറണലെ
ന്്പ്തിയആവശയ്വ്ൊയി
ചൈന.യഥാർഥനിയനത്്്ണ
ഗരഖയിലെ(എൽഎസി)സം
ഘർഷംമ്ന്്രൊസംപിന്്ി
ട്ഗപ്്ഴാണ്അതിർത്്ിൊ
റ്്ിവരയക്്്ാൻചൈനപ്തി
യനിർഗേശംമ്ഗന്്ട്്്വച്്ത.്
എന്്ാൽ,ഇത്ഒര്വിധത്്ി
ലം്അംഗീകരിക്്ാനാവിലല്്
ന്്് ഇത്്്യ വയ്ക്്ൊക്്ി.ഏ
നപ്ിൽആേയ്വാരമ്ണ്്ായിര്
ന്്സ്്ിതിപ്നഃസ്്ാപിക്്
ണലെന്്്ംഇത്്്യഅറിയിച്്്.
പാംഗോങ്തടാകത്്ിലെഫിംഗർഎട്്ിനപ്്്റ
ൊണ്എൽഎസിഎന്്താണ്ഇത്്്യയ്ലടനി
െപാട.്എന്്ാൽ,ഫിംഗർനാെിൊണ്എൽഎ
സിലയന്്്ചൈനയ്ലടവാേം.ഗെയ്ൊസത്്ി
ല്്് ത്ടക്്ത്്ിൽ കടന്്്കയറ്്ം നടത്്ിയ

ചൈനഫിംഗർനാെിൽവ
ലരചസനികലരവിനയ്സി
ച്്ിര്ന്്്.നയതനത്്്-ചസ
നികതെങ്്ളിൽനടത്്ി
യ ൈർച്്യിൽ ഗസനാ പി
ന്്ാറ്്ത്്ിന് ധാരണയാ
ലയങ്്ിലം്പാംഗോങ്തടാ
കത്്ിലം്ഗോനഗ്ഗോസ്്്്ി
ലം്ഇനിയം്പിന്്ാറിയിട്്ി
ല്്ചൈനീസ് ഗസന. പാം
ഗോങ്തടാകത്്ിൽഫിംഗ
ർ നാെിൽ നിന്്്അഞ്്ി
ഗെക്്് ൊനത്ൊണ്ഇവര്
ലടപിന്്ാറ്്മ്ണ്്ായത.്അ
ഞ്്്കിഗോെീറ്്ർക്ടിഅ
കലെയാണ്ഫിംഗർ8.
എൽഎസിയിൽ ഏത്

സാഹൈരയ്വം്ഗനരിടാൻചസനയ്ംസജ്്ലെ
ന്്് മ്തിർന്് ചസനിക കൊൻഡർൊർ.
1993-96കാെത്്്ഒപ്്്വച്്ഉടമ്്ടികള്ലടെം
ഘനൊണ്ചൈനയ്ലടനടപടിലയന്്്ഇത്്്യ
വയ്ക്്ൊക്്ിയിട്്്ണ്്്.

ഫിംഗർ നാല്

പാംഗോങ്
തടാകത്്ിലെഫിംഗർ

നാെിൽനിന്്്
ഇര്പക്്വം്

ത്െയ്മായി
പിന്്ാറണലമന്്ാണ്

ചൈനയ്ലട
പ്തിയനിർഗേശം

കായികം

നൂറൂൂാണൂൂിനൂൂൂപനൂ്ൂ:
പടൂൂികയിൽ
ശരൂീരാനൂൂൂം
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ക്ദ്്മംഗലം: പഗ്ാമരഞ്്ായ
ത്്ിവല രട്്് ഘോഡ്െള്വട
പര്വ്ത്്ിഉദഘ്ാടനംരി.ടി.എ.
റഹീം എംഎല്്എ നിര്്വ്്ഹി
ച്്്. എം.എല്്.എയ്വട മണ്്
ലംആസത്ിെിെസനഫട്്ി
ല്്നിന്്്13.61ലക്്ംര്രഅ
ന്െദിച്്മാതാംരറമ്്പ്ലര്
റമ്്്ഘോഡിവ്്്യം്10ലക്്ം
ര്രവെലെില്്നടത്്്ന്്മാ
ട്്്മ്്ല്്മീത്്ല്്ഘോഡിവ്്്യം്
പര്വ്ത്്ിെള്്ക്്ാണ് എം.എ
ല്്.എത്ടക്്ംക്റിച്്ത.്
എടക്്്നിത്്ാഴം ഓവ്ങ്്ര
ഘോഡില്്നിന്്ാണ്മാതാംര

റമ്്്പ്ല്്രറമ്്്ഘോഡ്ആരം
ഭിക്്്ന്്ത.്
ൊര്്ഡ്21ല്്ഉള്്വപ്്ട്്ഈഘോ
ഡ്ൊപമ്്്ത്്്ഭാഗത്്്ക്ടിമ
ര്്െസ്ഇംഗ്്ീഷ്മീഡിയംസ്ക്
ളിന്സമീരഘത്്ക്്്എത്്ാന്
ള്് എള്പ്്മാര്്ഗമാണ.് ക്ദ്്
മംഗലംപഗ്ാമരഞ്്ായത്്ിവല
ൊര്്ഡ് 15ല്ള്് മാട്്്മ്്ല്്മീ
ത്്ല്് ഘോഡ് ഘെരിഞ്്ാല്്
ഘൊട്്ാംരറമ്്്ഘോഡില്്നിന്്്
ആരംഭിച്്് മനത്്ാനത്്് അ
മ്്ലത്്ിന് സമീരത്്് ക്വട
യാണ്െടന്്്ഘോവ്ന്്ത.്
പഗ്ാമീണരശ്്ാതലത്്ില്്ജീ

െിക്്്ന്്സാധാരണക്്ാര്്ക്്്
ക്ട്തല്്സൗെരയ്ങ്്ള്് ഒര്
ക്്്ന്്തിന്ഈരട്്്ഘോഡ്
െള്വടയം് നെീെരണം സ
ഹായെമാവം്.
ക്ദ്് മംഗലം പഗ്ാമരഞ്്ായ
ത്്്പര്സിഡ്്്്ലീനൊസ്ഘദ
െന്്അധയ്ക്്തെഹിച്്്.പഗ്ാ
മരഞ്്ായത്്് വമമ്്ര്്മാരാ യ
രി.രെിപത്ന്്,വഷജെളപ്്ി
ല്്,ബഷീര്്രടാളിയില്്,പര്ഘദ
ശൊസിെളായ ൊപമ്്്ത്്് മ
ഘോജ,്സി.ഘോമന്്,രി.ബാ
ബ്സംസാരിച്്്.

ക്ന്്മംഗലത്്്രണ്്്ജോഡ്കള്തട
ഡപ്വ്ത്്ിക്്്ത്ടക്്മായി

ക്ന്്മംഗലത്്്പോഡ്പര്വ്ത്്ികള്ലെഉദഘ്ാെനംരി.െി.എ.റഹീംഎംഎല്്എഉദഘ്ാെനംലെയ്്്
ന്്്

മലപ്്്റം:മലയാളംസര്്വ്്െലാ
ശാലയക്്് ഘെട്്ി െഘ്പ്ള
െിലഘയക്്ാള്് ഇരട്്ിയിലധി
െംനല്്െിൊങ്്ിയഇടരാട്
ഉടന്്റദ്്ാക്്ിഇക്്ാരയ്ത്്ക്
റിച്്് അടിയന്്ിര അഘന്വഷ
ണം നടത്്ണവമന്്് സിഎം
രിസംസ്്ാന വസപെ് ട്്റിക്
ഷണ്ന്് ഘൊട്്്മല പര്സത്ാെ
നയില്്സര്്ക്്ാരിഘോടാെശയ്
വപ്്ട്്്.
ഭ്മിയില്്െട്്ല്്ക്്ാട്െള്്
തിങ്്ിനിറഞ്്തം് ഭ്മി സി.
ആര്്.ഇവസഡിവ്്്രരിധിയി

ല്്െര്ന്്തം്ഭ്മിനിര്്മ്്ാണ
ഘോഗയ്മല്്ന്്്ഹരിതവപ്ടബയ്്
വണലിവ്്്െിധിെന്്ിട്്്ംെി
ലര്നയ്വട രട്്ാംഗഡ് അ
ന്െദിച്്തില്്ദ്ര്ഹതയ്ട്്്.
ആയതിനാല്്ഇടരാട്റദ്്ാക്്ി
അഘന്വഷണത്്ില്വടഇടരാ
ടിവലദ്ര്ഹതപ്റത്്്വൊ
ണ്്്െരണവമന്്്അഘദ്്ഹംസ
ര്്ക്്ാരിഘോടാെശയ്വപ്്ട്്്. ഇ
ല്്ാത്്രക്്ം വഹഘ്ക്ടതി
വയ സമീരിക്്്വമന്്്ം ക്
ഷണ്ന്് ഘൊട്്്മല പര്സത്ാെ
നയില്്െയ്ക്്മാക്്ി.

ഭ്മിഇടപാട്റദ്്ാക്്ിഅജന്േേണം
നടത്്ണം:ക്േണ്ന്്ജോട്്്മല

സി പി എം വീ ട്്് മ ്റ്് 
സ തയ്ാ തര് ഹം സം ഘ െി പ്്ി ച്്് 
തിര്രങ്്ാടി:  മണ്്്ംെിണ്്്ം
െില്്ക്്ര്ത,്മിനിമംഘെതനം
21000ര്രയാക്്്െ,60െഴി
ഞ്്െര്്ക്്് 10000 ര്ര വര
ന്്ഷന്്അന്െദിക്്്െ,വൊ
ഴില്് നിയമങ്്ള്്അട്്ിമറിക്്
ര്ത്ത്ടങ്്ിെിെിധആെശയ്
ങ്്ള്് ഉന്്യിച്്ാണ്സതയ്ാപഗ്
ഹംസംഘടിപ്്ിച്്ത.്
രാര്്ട്്ി ഘനതാക്്ളടക്്മ്ള്്
അംഗങ്്ളം്അന്ഭാെിെളം്
ഘൊെിഡ്മാനദണ്്ങ്്ള്്രാ
ലിച്്്ക്ട്ബാംഗങ്്ഘോടപ്്ംെീ
ട്െളില്്ആണ്സതയ്ാപഗ്ഹമി
ര്ന്്ത.്സിരിഐഎംജില്്ാ
വസപെ് ട്്റിഘയറ്്ംഗം ഘെലായ്
ധന്് െള്്ിക്്്ന്്് െള്്ിക്്്
ന്്ിവലെീട്്ിലം്ജില്്ാെമ്്ിറ്്ി
യംഗംെി രിഘോമസ്ദ്്രന്്
അരിയല്്്രിവലെീട്്ിലം്സമര
ത്്ില്്രങ്്ാളിയായി.ഏരിയ
വസപെ്ട്്റി പര്ഭാെരന്് വൊട
ക്്ാട ്ള്്െീട്്ില്്സതയ്പഗ്ഹമി
ര്ന്്ഘപ്്ള്്തിര്രങ്്ാടിഘോ
ക്്ല്് െമ്്ിറ്്ി വസപെ്ട്്റി അ
ഡവ്.സിഇപബ്ാഹീംക്ട്്ിയം്മ്
ന്് വസപെ്ട്്റിമാരായ വപ്രാഫ
രി മമ്്ദം്,എം രിഇസമ്യി
ലം് വെ രാമദാസം്െീട്െളി
ല്് അണി നിരന്്്. െര്്ഷെ
സംഘംതിര്രങ്്ാടിെിഘല്്ജ്
പട്ഷര്്വെഎംഅബ്്്ല്്ഗഫ്
ര്്, െെി പശ്ീജിത്്്അരിയല്്്
രം് ക്ടം്ബവം് സതയ്ാപഗ്ഹ
ത്്ില്്രങ്്ാളിയായി.

ഘോ ച നി യ വ സ്് 
പ രി ഹ രി ക്് ണം: പി ഡി പി 
തിര്രങ്്ാടി:തിര്രങ്്ാടിഗെ
താല്ക്്് ആശ്രപത്ിയില്്
വൊെിഡ്രിടിവരട്്്െിെിത്്
യില്്െഴിയ്ന്്ഘോഗിെവള
താമസിപ്്ിക്്്ന്്താല്ക്്്ആ
ശ്രപത്ിയിവലബാത്്്റ്മ്െ
ള്വടഅെസ്് െളവര ഘോശ
വം്ഘൊെിഡ്ഘോഗംസ്ഖമാ
യിപ്റത്്് ഇറങ്്ിയാല്്ഞ
ങ്്ള്്മറ്്്ഘോഗങ്്ള്്ക്്്അടി
മവരഘടട്് അെസ്്യാവണ
ന്്്ംഅെിവടെഴിയ്ന്്ഘോ
ഗിെള്്വെളിവപ്്ട്ത്്്ഘപ്്ള്്
ഈെിഷയംഗൗരെത്്ില്്എ
ട്ത്്്ആധിെയ്തര്്മൗനംവെ
ടിയണവമന്്്ംഘോഗിഎന്്ര
രിഗണനെച്്്അെര്്ക്്്ആെ
ശയ്മായഭക്്ണംനല്്ൊഘോ
വ്ത്്ിഹീനമായി െിടക്്്ന്്
ൊര്്ഡം്മറ്്്രരിസരവം്ഘെ
ട്്രീതിയില്്ശ്ജിൊരിക്്ാ
ഘോഅധിക്തര്്തയ്്ാര്്ആ
ൊത്്ത് തിെച്്്ം മന്ഷയ്െ
ൊശലങ്് നമാണ്എന്്്ംഈ
െിഷയത്്ില്് ജില്് െലകറ്്്ര്്
അടിയന്്ിര മായി ഇടവരട
ണംരിഡിരിതിര്രങ്്ാടിന
ഗരസഭപര്സിഡ്്്്.യാസിന്്
തിര്രങ്്ാടി. വെമ്്ാട് ടൗണ്്
വസപെ്റിഅബ്്്ക്ട്്വശരിഎ
ന്്ിെര്്സംയ്ക്്ൊര്്ത്്ക്
റിപ്്ില്്അറിയിച്്്.

ഘൊഴിഘക്്ട:്ഘൊെിഡ്19െയ്ാരനംര്ക്്മായഘോഘോട്രഞ്്ാ
യത്്ിവലക്രിയാടിയില്്െലകറ്്്ര്്എസ.്സാംബശിെറാവ്സദ്്
ര്്ശനംനടത്്ി.ഘോഘോട്രഞ്്ായത്്്ഓഫീസില്്പര്ഘത്യെഘോ
ഗംഘെര്്ന്്്.ക്രിയാടിഘമഖലയില്്ര ഴ്തടച്്പര്തിഘോധപര്െ
ര്്ത്്നംനടത്്ാന്്െലകറ്്്ര്്നിര്്ഘദശിച്്്.17,18ൊര്്ഡ്െളി
ല്ള്്െര്്ക്്്സൗജനയ്ഘറഷന്്നല്്ൊന്്ഇടവരടല്്നടത്്ിെഴി
ഞ്്ിട്്്ട്്്.ഇെിടങ്്ളില്ള്്െര്്ക്്്നിലെിവലഓണക്്ിറ്്ിന്പ്റ
വമരഞ്്ായത്്്ംഓണക്്ിറ്്്
നല്്കം്.മാസ്ക്,സാനിവറ്്സര്്എന്്ിെഎല്്ാെീട്െളിലം്ന
ല്്ൊന്്തീര്മാനിച്്്ഈൊര്്ഡ്െളില്്വഹല്്പ്വഡസ്ക്സം
െിധാനംത്ടങ്്ിയിട്്്ട്്്.ഘൊെിഡ്19ഘോധെല്്ക്്രണഘോ
ട്്ീസ്എല്്ാെീട്െളിലം്തിങ്്ളാഴെ്മ്തല്്െിതരണംവെയ്്്ം
.ഈൊര്്ഡ്െളില്്ആെശയ്മായഘോലീസ്സംെിധാനവം്ഒര്
ക്്്ം.യാവൊര്ൊരണെശാലം്അനാെശയ്മായിഒരാളം്െീട്്ി
ല്്നിന്്്പ്റത്്്ഘോൊന്്രാടില്്.സാമ്ഹയ്അെലംക്തയ്മാ
യിരാലിക്്ണം.ആെശയ്ത്്ിനന്സരിച്്്പര്ാഥമിെആഘോഗയ്
ഘെപദ്്്ത്്ില്്ആംബ്ലന്്സ്സൗെരയ്ംഒര്ക്്്ം.60െയസ്െ
ഴിഞ്്െവരപര്ഘത്യെംപശ്ധ്്വെല്ത്്ണം.െീട്െളില്്മാസ്കം്
സാനിവറ്്സറം് നിര്്ബന്്മായം് ഉരഘോഗിഘക്്ട്്താവണ
ന്്്ംെലകറ്്്ര്്നിര്്ഘദശിച്്്.ഘോഗത്്ിന്ഘശഷമാണ്െലകറ്്്ര്്
ക്രിയാടിയില്്സദ്്ര്്ശനംനടത്്ിയത്.തീരഘദശഘമഖലയായ
ക്രിയാടിയില്്ന്റിഘലവറഘരര്്ക്്ാണ്ഘൊെിഡ്ബാധിച്്ത.്ര
ഞ്്ായത്്ിവല17,18 ൊര്്ഡ്െള്്ക്്്പ്റവമമ്നിസിപ്്ല്്ഒ
ന്്ാംൊര്്ഡിലം്രത്്ിഘലവറഘരര്്ക്്്ഘോഗംരിടിവരട്്ിട്്്ട്്്.

കലകറ്്്ര്്ക്രിയാടിയിൽ്്
സന്്ര്്ശനംനടത്്ി

തിര്രങ്്ാടി:മമ്്്റംതങ്്ള്വടആണ്്്ഘനര്്ച്്യ്വടഭാഗമായി
ഘനര്്ച്്െള്്സവ്ീെരിക്്ാന്്െിശവ്ാസിെള്വടഅഭയ്ര്്ത്്നമാനി
ച്്് ഓണ്്വലന്് സൗെരയ്ം ഏര്്വപ്്ട്ത്്ി. ഘനര്്ച്്െള്് അയ
യക്്്ാന്്ഗ്ഗിള്്ഘര,ബാങ്്്അക്്ൗട്്്സൗെരയ്ങ്്ള്്ഉരഘോഗ
വപ്്ട്ത്്ണവമന്്്മമ്്്റംമഖാംനടത്്ിപ്്ിന്ഘനത്തവ്ംനല്്ക്
ന്്ദാറ്ല്്ഹ്ദാമാഘനജിങ്െമ്്ിറ്്ിഭാരൊഹിെള്്അറിയിച്്്.
ഘനര്്ച്്െള്്അയഘക്്ട്്െിധം:ഗ്ഗിള്്ഘര(+919996 313 786),  
െനറാ ബാങ്്് തിര്രങ്്ാടി ശാഖ അക്്ൗട്്് നമ്്ര്്:
0825201000445,ഐഎഫഎ്സ്സി:CNRB0000825).  െിെരങ്്
ള്്ക്്്:+919656310300,9996313786(മഖാം),04942463155,
2464502(ദാറ്ല്്ഹ്ദാ)

മ മ്്് റം ആ ണ്്് ഘന ര്്ച്്: ഘന ര്്ച്് ക ള്്
സവ്ീ ക രി ക്്ാ ന്് സം വി ധാ നം

ഘൊഴിഘക്്ട:്മപന്്്ിജലീലിവന
തിവരഘെപദ്്്അഘന്വഷണംപര്
ഖയ്ാരിച്് സാഹെരയ്ത്്ിലം്
എല്്ാ ഘമഖലെളിലം് അഴിമ
തിയ്വടെറപ്രട്്തിനാല്്മ
പന്്്ി ജലീല്് രാജി െയക്്്്െ
യാണ്ധാര്്മ്്ിെതഎന്്്യ്
െജന രക്്ം സംസ്്ാന പര്
സിഡ്്്്അഡവ്.വഷഘോഹ
സ്്നം് സംസ്്ാന ജനറല്്
വസപെ്ട്്റിഅഡവ്ഘോണ്്ഘോ
ര്്ജ്്്ംസംയ്ക്്മായിആെ
ശയ്വപ്്ട്്്.സതയ്പര്തിജ്്ലം
ഘനവം്,െിഘദശെിനിമയെട്്

ലംഘനവം്അത്ഘോവലനി
യമങ്്ള്്ൊറ്്ില്്രറത്്ിയമ
പന്്്ിതല്്സ്്ാനത്്്ത്ടര്ന്്
ത്ഘെരളത്്ിവലവോത്സമ്
ഹവത്്െിഡഢിെളാക്്്ന്്
തിന്ത്ലയ്മാണ്എന്്്അെര്്
ക്ട്്ിഘെര്്ത്്്.സവ്ജനരക്്
രാതവം്,അഴിമതിയം്,രാജയ്
ഘപ്ദാഹ നടരടിെളം് ,െയ്ക്്ി
ഹതയ്യം്, അെസഘോെിതവ്
മായി മ്ഘ്ന്ട്്് ഘോക്ന്് മ
പന്്്ിഘെരളനിയസഭയക്്്്ത
വന്്അരമാനമാവണന്്്ംഅ
തിനാല്്ഒര്നിമിഷംഘോലം്

ത്ടരാന്്അര്്ഹതയിവല്്ന്്്ം
അെര്് ക്റ്്വപ്്ട്ത്്ി.ഘൊ
ണ്്സ്ഘലറ്്്ജനറല്മായിഘന
രിട്്് ഇടരാട് നടത്്്ന്്തിന്
ഘെപദ്്്ാന്മതിഘെണവമന്്ിരി
വക്്അത്ലംഘിച്്ത്പെ്ിമിന
ല്്നടരടിയാണ.്നിയമനിര്്മാ
ണ സഭാംഗങ്്ള്് െിഘദശസ
ഹായം സവ്ീെരിക്്്ന്്തില്്
ഘെപദ്്്ത്്ിവ്്്മ്ന്്ക്ര്്അന്
മതി ആെശയ്മ്വട്്ന്്് നിയ
മംനിലെിലിരിവക്്അത്ലം
ഘിച്്ത്ഒര്മപന്്്ിക്്്ഘോജിച്്
തല്്എന്്്ംരറഞ്്്

മഡന്്്ിജലീൽ്്രാജിവയക്്്ണം
യ്വജനപഷ്്ം

ഘൊഴിഘക്്ട്:ജില്്യില്്ഇന്്്
119 ഘരരക്്് ക്ടി ഘൊെിഡ്
സ്്ിരീെരിച്്തായി ജില്്ാ വമ
ഡിക്്ല്് ഓഫീസര്് അറിയി
ച്്്.െിഘദശത്്്നിന്്്എത്്ിയ
എട്്്ഘരരക്്്ംഇതരസംസ്്ാ
നങ്്ളില്്നിന്്്എത്്ിയെരി
ല്് ആറ് ഘരര ക്്്മാണ് ഘോ
സിറ്്ീവ്ആയത.്12ഘരര്വടഉ
റെിടംെയ്ക്്മല്്.സമ്്ര്്ക്്ം
െഴി93ഘരരക്്്ഘോഗംബാധി
ച്്്.ഘൊഴിഘക്്ട്ഘൊര്്പ്്ഘറഷ

ന്്രരിധിയില്്സമ്്ര്്ക്്ംെ
ഴി41ഘരര്്ക്്്ംനട്െണ്്്രില
9ഘരര്്ക്്്ംഘോഗംബാധി ച്്്.
13 ആഘോഗയ്പര്െര്്ത്്െ
ര്്ക്്്ംഘോസിറ്്ീൊയി.ഇഘൊ
വട െിെിത്്യില്ള്് ഘൊഴി
ഘക്്ട്സവ്ഘദശിെള്വടഎണ്്ം
1462ആയി.13ഘരര്്ഘോഗമ്
ക്്ിഘനടി.ഘോഗംസ്്ിരീെരി
ച്്് െിെിത്്യില്ളള ഘൊഴി
ഘ്ക്ട്സവ്ഘദശിെള്്  - 1462
ഘൊഴിഘക്്ട്വമഡിക്്ല്്ഘൊ

വളജ്-247,ഗെ.ജനറല്്ആ
ശ്രപത്ി-163,ലക്്ദവ്ീപ്ഗ
സ്്്്്ഹൗസ്എഫ.്എല്്.ടി.സി-
132,ഘൊഴിഘക്്ട്എന്്.ഐ.ടി
എഫ.്എല്്.ടി.സി-182,ഫ
ഘോക്്് എഫ.്എല്്.ടി. സി  -
135,  എന്്.ഐ.ടിവമഗാഎഫ.്
എല്്.ടി.സി-165,എ.ഡബ്്ി
യ.്എച്്്എഫ.്എല്്.ടി.സി  -
113,മണിയ്ര്്നഘോദയഎ
ഫ.്എല്്.ടി.സി-169.എന്്.
ഐ.ടി -വനലിററ്എഫ.്എ

ല്്.ടി.സി-18,മിംസ്എഫ.്എ
ല്്.ടി.സിെള്്-   27 , മററ്സവ്
ൊരയ്ആശ്രപത്ിെള്്-93,മ
ററ്ജില്്െളില്്െിെിത്്യില്
ളളഘൊഴിഘക്്ട്സവ്ഘദശിെള്്
-18(മലപ്്്റം-9,െണ്്്ര്്-2
,രാലക്്ാട്-1,ആലപ്്്ഴ-2
,തിര്െനന്്പ്രം-1,ത്ശ്
ര്- 1, ഘൊട്്യം-1,എറണാക്
ളം-1),ഘൊഴിഘക്്ട്ജില്്യില്്
െിെിത്്യില്ളളമറ്്്ജില്്ക്്ാ
ര്്-84.

കോഴികക്്ട്119കേർക്്്
കോവിഡ്

ഘതഞ്്ിപ്്ലം:െള്്ിക്്്ന്്്നിഘോജെമണ്്ലംഎംഎല്്എജന
ങ്്ളില്്വതറ്്ിധ്്ാരണരരത്്്ന്്തായ്ജനതാദള്്(എസ)്െളളി
ക്്്ന്്്നിഘോജെമണ്്ലംപര്സിഡട്്്എന്്ജിനിയര്്ടിവോ
യത്ീന്്ക്ട്്ിആഘക്്രിച്്്.ഘതഞ്്ിപ്്ലത്്്ഫയര്്ഘസ്്്്ഷനം്
വോലീസ്ഘസ്്്്ഷനം്നിര്്മിക്്്ന്്തിന്ഘെട്്ിസ്്ലംെിട്്്ന
ല്്ൊന്്ഘൊഴിഘക്്ട്സര്്െെലാശാലാസിന്്ഡിഘക്്റ്്്മാസങ്്
ള്്ക്്്മ്ഘമ്്തീര്മാനിച്്താവണന്്്ംഇതിവ്്്ഘരരില്്എംഎ
ല്്എവതറ്്ിധ്്ാരണരരത്്്ന്്തായം്ആഘോരണം.ൊലിക്്
റ്്്സര്്വ്്െലാശാലയില്്സ്െര്്ണ്്ജ്ബിലിആഘോഷഉദഘ്ാട
നത്്ിന്മ്ഖയ്മപന്്്ിൊമ്്സില്്എത്്ിയഘപ്്ള്്സര്്െെലാശാ
ലാഅധിൊരിെള്്നടത്്ിയെരച്്്യിലാണ്ആദയ്മായിഈആ
െശയ്ംസര്്ക്്ാറിവ്്്രരിഗണനയില്്െര്ന്്ത.്
മ്ന്്ൊലങ്്ളില്്നിരെധിതെണഈആെശയ്ംവോത്സമ്
ഹംആെശയ്വപ്്വട്്ങ്്ിലം്യ്ഡിഎഫ്ഭരണൊലത്്്ഈരധ്്
തിെള്്ക്്്ഘെട്്ിവെറ്െിരല്്ഘോലം്അനക്്ാത്്െരാണ്ഇ
ഘപ്്ള്്ഘോരാട്്പര്ഹസനവ്മായിരംഗത്്്െന്്ിരിക്്്ന്്ത.്
ഭരണമാറ്്ത്്ിന്ഘശഷംനിരെധിഅനാെശയ്സമരങ്്ള്്സര്്െ
െലാശാലയില്്നടത്്ാനം്സമ്ഹത്്ില്്ഈഉന്്തെിദയ്ാഭയ്ാ 
സസ്്ാരനത്്ിവനതിവരഅന്യായിെവളവൊട്്്ക്പര്െര
ണംസംഘടിപ്്ിക്്ാനം്െഴിഞ്്ക്ഘറൊലമായിഇെര്്പശ്മിച്്്
വൊട്്ിരിക്്്െയാണ.്
െളവരനിലൊരംക്റഞ്്ആഘക്്രങ്്ള്്ഉന്്യിക്്ല്്ഇെര്്
ത്ടര്െയാണ.്ഫയര്്ഘസ്്്്ഷനം്വോലീസ്ഘസ്്്്ഷനം്നിര്്മിക്്്
ന്്തിന്ള്്സ്്ലംസര്്െെലാശാലഉടവനവെമാറം്എന്്താ
ണ്െസത്്ത.ഇക്്ാരയ്ംെിൊദമാക്്്ന്്െര്്സര്്ക്്ാറം്സി
ന്്ഡിഘക്്റ്്്ംയ്ഡിഎഫ്അധീനത്്ിലായിര്ന്്ൊ ലത്്്സ്്
ലംെവട്്ത്്ിഒര്ബസ്ഘറ്്്്പ്്്ഘോലം്വൊണ്്്െരാത്്െരാ
ണിഘപ്്ള്്ആഘക്്രവ്മായിറങ്്ിയിരിക്്്ന്്വതന്്്ംഅഘദ്്ഹം
ൊര്്ത്്ാക്റിപ്്ില്വടെയ്ക്്മാക്്ി.

എംഎൽ്്എതതറ്്ിദ്്ാരണ
പരത്്്ന്്തായിആജഷ്്പം

മലപ്്്റം:ജില്്യില്്ഘോഗബാധസ്്ിരീെ
രിച്്ത് 186 ഘരര്്ക്്്.സമ്്ര്്ക്്ത്്ില്വട
178ഘരര്്ക്്്വെറസബ്ാധഉറെിടമറിയാ
വതഘോഗബാധിതരായെര്്21ഘരര്്സമ്്
ര്്ക്്ത്്ില്വടഘോഗബാധസവ്ീെരിച്്െര്്
ആതെനാട് സവ്ഘദശിെളായ ഏഴ് ഘര
ര്്,ആലഘക്്ട്സവ്ഘദശിെളായആറ്ഘരര്്,
അമരമ്്ലം സവ്ഘദശിെളായ രണ്്്ഘരര്്
,അമ്്ലപ്്്ഴസവ്ഘദശി,ആനക്്യംസവ്ഘദ
ശി,അരിപര്സവ്ഘദശി,
ൊലിയാര്്സവ്ഘദശിെളായരണ്്്ഘരര്്,

ഘെഘലപമ്്്സവ്ഘദശി,എടക്്ര2ഘരര,്എട
പ്്ാള്്7ഘരര,്ൊലടി2ഘരര്്,െലര്െഘഞ്്
രി3ഘരര്്,െണ്്മംഗലം,െപ്്്ര്്ഓഘോര്
ത്്ര്്ൊരത്്്ര്്2ഘരര്്,െര്ളായി8ഘരര്്,
വൊല്്ം ഒരാള്്,വൊഘട്്ട്്ി2ഘരര്്,ക്ടി
ലങ്്ാടി2ഘരര്്,ഘൊട്്ക്്ല്്7ഘരര്്ക്റ്്ി
പ്്്റം2ഘരര്്,ക്ഴിമണ്്,മലപ്്്റം,മമ്്ാട്
ഓഘോര്ത്്ര്്,മംഗലം2ഘരര്്,മങ്്ട2ഘര

ര്്,മാറക്്ാരഒരാള്്,ഘോങ്്ം2,ഘോറയ്ര്്
1, മ്ന്്ിയ്ര്്3,നന്്മ്്റ1,നിലമ്്്ര്്5,നി
റമര്ത്ര്് 1,ഊരെം 1, വരന്്െണ്്്
ര്്1,രാട്്ിക്്ാട് 1,രരപ്്നങ്്ാടി 9,വരരി
ന്്ല്്മണ്്2,വരര്െള്്്ര്്1ഘോത്്്െല്്1,
പ്ളിക്്ല്്1,പ്ലര്റ്്1,തനാള്ര്്3,താന്
ര്്11 ,തെന്ര്്2,താവഴഘക്്ട്1,ഘതഞ്്ി
പ്്ലം 3,ത്ത 1,തിര്നാൊയ 1,തിര്ര്്
4,തിര്രങ്്ാടി2,ത്പര്ഘങ്്ട്3,ഉള്്ണം1,
െളാഘഞ്്രി 3,െളെന്്്ര്് 4, ൊണിയമ്്
ലം4,ൊഴയ്ര്്1,െഴിക്്ടവ്2,വെട്്ം1,വെ
ട്്ത്്്ര്്1, െണ്്്ര്്1,ഘൊവ്ര്്1,വൊഘട്്
ട്്ി1,രരപ്്നങ്്ാടി1,പ്തിയെടപ്്്റം2
സ്്ലംലഭയ്മല്്ാത്്ത്1
ഉറെിടംഅറിയാത്്ഘോഗബാധസ്്ി

രീെരിച്്തഎ്ആര്്നഗര്്സവ്ഘദശി,എടക്്
രസവ്ഘദശി,െര്ളായിസവ്ഘദശി,െീഴാറ്്്ര്്
സവ്ഘദശി,മഘഞ്്രിസവ്ഘദശി,നന്്മ്്റസവ്
ഘദശി,വരര്െള്്്ര്്സവ്ഘദശി,താന്ര്്സവ്

ഘദശി,തിര്രങ്്ാടിസവ്ഘദശി,തിര്രങ്്ാ
ടിസവ്ഘദശി,ഊരെംസവ്ഘദശി,
െഴിക്്ടവ്സവ്ഘദശിെളായരണ്്്ഘരര്്

െണ്്്ര്്ഘോഗസ്്ി രീെരിച്്ആഘോഗയ്പര്
െര്്ത്്െര്്വരരിന്്ല്്മണ്്സവ്ഘദശി35െ
യസ്്്,െണ്്്ര്്സവ്ഘദശി22െയസ്്്,ഘെങ്്
രസവ്ഘദശി26െയസ്്്,പ്ഴക്്ട്്ിരിസവ്ഘദ
ശി33െയസ്്്,വോന്്ാനിസവ്ഘദശി50െ
യസ്്്,ഘോത്െല്്സവ്ഘദശി24 െയസ്്്,മ
മ്്ാട്സവ്ഘദശി25െയസ,്വൊെിഡ്സ്്ി
രീെരിച്്െരില്്ഇതരരാജയ്ങ്്ളില്്നിന്്്
െന്്െര്്താന്ര്്സവ്ഘദശി57െയസ്്്,ച്
ങ്്ത്്റസവ്ഘദശി60െയസ്്്,മഘഞ്്രിസവ്
ഘദശി36െയസ്്്ഇതരസംസ്്ാനത്്്നി
ന്്്െന്്െര്്നിലമ്്്ര്്സവ്ഘദശി38െയ
സ്്്,താന്ര്്സവ്ഘദശി 50 െയസ്്്,ക്ട്്ില
ങ്്ാടിസവ്ഘദശി29െയസ്്്,നന്്ംപബ്സവ്
ഘദശി28െയസ്്്,പ്റത്്്ര്്സവ്ഘദശി32െ
യസ്

മലപ്്്റത്്്186പേര്്ക്്്ക്ടി
പോെിഡ്

ഘതഞ്്ിപ്്ലം::ഘൊെിഡ്ൊല
ത്്് നാട്്ിവലത്്ിയ പര്ൊസി
െള്്ക്്്സര്്ക്്ാര്്പര്ഖയ്ാരിച്്
ധനസഹായം െിതരണം വെ
യ്്ാത്്തിലം് അഘരക്്െവര
െിെിധൊരണങ്്ള്്രറഞ്്്
ഘോര്്ക്് പര്യാസവപ്്ട്ത്്്
ന്്തിലം് പര്തിഘഷധിച്്്ം പര്
ൊസിപഡ്ീംരധ്്തിനടപ്്ിലാ
ക്്ണവമന്്ാെശയ്വപ്്ട്്്ം പര്
ൊസിലീഗ്സംസ്്ാനെമ്്റ്്ി
26ന് ബ്ധനാഴെ്4മണിക്്്
സംസ്്ാന െയ്ാരെമായി പര്
തിഘഷധംസംഘടിപ്്ിക്്്ം.
സര്്ക്്ാര്്പര്ഖയ്ാരിച്്ആ അ
യ്്ായിരംര്രഎനിക്്്െിട്്ിയി
ല്്എന്്താണ്സമരപര്ഘമയം.
പര്ൊസി ഭെനങ്്ളിലം് രാ

ര്്ട്്ിസംഘടനഓഫീസ്രരിസ
രങ്്ളില്മായിഅരലക്്ംഘര
ര്് സമരത്്ില്് രങ്്ാളിെളാ
കം്.സംസ്്നെമ്്റ്്ിഘോഗ
ത്്ില്്പര്സി ഡട്്്ഹനീഫമ്
ന്്ിയ്ര്്അധയ്ക്്തെഹിച്്്.
ജനറല്് വസപെ്ട്്റി വെ.രി.ഇ
മ്്ിച്്ിമമ്്്ഹാജിസവ്ാഗതംര
റഞ്്്.
ൊപ്്ില്്മ്ഹമ്്ത്രാഷ,വെ-
സിഅഹമ്്ത,്ജലീല്്െലിയ
െത്്്,രിഎംവെൊഞ്്ിയ്
ര്്വെ.െി.മ്സത്ഫ, എന്്എം
ഷരീഫ,് െലാഘപ്രമി ബഷീര്്
ബാബ,്വെ.വെഅലി,ഉമയന
ല്്്ര്്ശിഹാബ്ധ്്ീന്്,.എന്്രി
ഷംസ്ധ്്ീന്്,എ.രിഉമ്്ര്്,വെ
സിക്ഞ്്ബ്്്ള്്ഹാജി,വെ.

ന്റ്ധ്്ീന്്, അഹമ്്ത് ക്റ്്ി
ക്്ാട്്്ര്്, ടി.എച്്് ക്ഞ്്ാലി
ഹാജി,വെ-മ്ഹമ്്ത്ഹനീഫ,
സി വെഅഷ്റഫലി,സി.വെ.
ബീരാന്്, ടി എസ്ഷാജി,ഷ്
ഐബ് അബ്്്ള്് ഘൊയ, ഇ
സമ്ായില്്െഞ്്ീരപ്്ള്്ി,നി
സാര്്ന്ര്്മഹല്്,മ്ഹ്സിന്്
എം വപ്ബറ്്്, നല്്നാട് ഷാജ
ഹാന്്ൊദര്്ഹാജിവെങ്്ള,ടി.
രി.മഹ്്്ദ,് ഖാദര്് മടക്്ി മല,
വസഫ്ധ്്ീന്് െലിയ െത്്്,
ബഷീര്്വതക്്ന്്സിമ്ഹമ്്ത
ലി, ഇ വെ മ്സ്്, അഷ്റഫ്
വൊച്്ാലം്െിള,മ്ഹമ്്ത്സ
ക്്ീര്്,വെ.എച്്്എംഅഷ്റഫ,്
െി.എസ് അഫ്സല്് രവങ്്ട്
ത്്്

ധനസഹായവിതരണവം്ഡര്ീംപദ്്തിയം്
നടപ്്ിലാക്്ണംഡപ്വാസിലീഗ്ഡപ്തിജേധം26ന്

ഘൊഴിഘക്്ട്:ക്ടം്ബബന്്ങ്്ള്വടശാക്്ീെരണവം്നഘോ
ത്്ാനവം്സാധയ്മാക്്്ന്്തില്്സപ്ത്ീെള്്ക്്്െലിയരങ്്്െഹി
ക്്ാന്്സാധിക്്്വമന്്്െിസഡ്ംെനിതാെിഭാഗംസംഘടിപ്്ിച്്
െിജ്്ാനഘെദിഅഭിപര്ായവപ്്ട്്്.ആധ്നിെൊലഘട്്ങ്്ളിവല
വെല്്്െിളിെവളഘനരിട്ന്്തില്്ക്ടം്ബബന്്ങ്്ള്വടശാക്്ീ
െരണംെഴിയാണ്െലിയസാധയ്വതയ്ന്്്ംെിജ്്ാനഘെദി
അഭിപര്ായവപ്്ട്്്.െിജ്്ാനഘെദി െിസഡ്ം ഇസ്്ാമിക് ഓര്്ഗ
വനഘസഷന്്സംസ്്ാനജന:വസപെ്ട്്റിടി.വെഅശ്റഫ്ഉദഘ്ാ
ടനംവെയത്.്ലജ്നത്്്ല്്ബ്ഹ്ഥില്്ഇസ്്ാമിയ്്പര്സിഡട്്്
ഹ്വസന്്സലഫിഷാര്്ജപര്ഭാഷണംനടത്്ി.െിസഡ്ംഇസ്്ാ
മിക്വ്മണ്്സ്ഓര്്ഗവനഘസഷന്്സംസ്്ാനപര്സിഡട്്്സഹ്
റസ്ല്്മിയ്്,ജന:വസപെ്ട്്റിഘോ.റസീലഎന്്ിെര്്രവങ്്ട്ത്്്.

ക ്ടം് ബ ബ ന്് ങ്് ള ്തെ ശാ ക്്ീ ക ര ണം സത്ത്ീ ക ള്്ക്്് 
വ ലി യ പ ങ്്് വ ഹി ക്്ാ നാ കം്:വി സഡ്ം വ നി താ സ ഘമ് ്ള നം

ഘൊഴിഘ്ക്ട:്ഘൊര്്പ്്ഘറഷനിവലവെള്്യില്്
ൊര്്ഡ്66അടിയന്്രമായിക്ട്തല്്ഘൊെി
ഡ്വടസ്്്്്നടത്്ാന്്ജില്്ാെലകറ്്്ര്്എസ്സാം
ബശിെറാവ്െിവ്്് അധയ്ക്്തയില്് ഘെര്്ന്്
ഘോഗത്്ില്്തീര്മാനം.ക്ട്തല്്സമ്്ര്്ക്്
െയ്ാരനമ്ട്്ാൊവതനിയപന്്്ിക്്്െയാണ്ല
ക്്്യം.ഈപര്ഘദശംപെ്ിട്്ിക്്ല്്െവട്്യന്്്വമ്്്്
ഘോണായി പര്ഖയ്ാരിച്്സാഹെരയ്ത്്ിലാണ്
ജില്്ാെലകറ്്്റ്വടഘനത്തവ്ത്്ില്്ഘോഗംഘെ
ര്്ന്്ത.്ൊര്്ഡിവലഇന്്സിഡ്്്്െമാന്്ഡറാ
യിവഡരയ്്ട്്ിെലകറ്്്ര്്ഇ.അനിതക്മാരിവയ
നിഘോഗിച്്്.ഘൊെിഡ് ര്ക്്മായതിവന ത്ട
ര്്ന്്്വെള്്യില്്ഫിഷിംഗ്ഹാര്്ബറം്തീരഘദശ
പര്ഘദശവത്്ക്്്ള്്ഘോഡ്െളം്അടച്്്.തീരഘദ
ശ ഘോഡ്െളില്് നിന്്്ം െര്ന്്െര്് ഗാന്്ി
ഘോഡില്്നിന്്്ംഭട്്്ഘോഡില്്നിന്്്ംതിരി
ഞ്്്ഘോഘെട്്താണ.്ഘൊെിഡ്ബാധിതപര്ഘദ

ശമായൊര്്ഡ്66ല്്നിന്്്ംയാവൊര്ൊരണ
െശാലം്പ്റഘത്്ക്്്ഘോൊഘോൊര്്ഡിഘല
ക്്്പര്ഘെശിക്്ാഘോരാടില്്.വോലീസ,്ഫയര്്
ഘോഴ്സ,്ആഘോഗയ്െക്പ്്്ത്ടങ്്ിഅെശയ്സ
ര്്െീ സ്െവളഈനിയപന്്്ണത്്ില്്നിന്്്ംഒ
ഴിൊക്്ിയിട്്്ട്്്.ൊര്്ഡിവന10ഘോണ്െളാ
യിതിരിച്്്.അെശയ്െസത്്ക്്ള്്എത്്ിച്്്ന
ല്്ൊന്്ഓഘോഘോണിനം്നാല്ഘരരടങ്്്ന്്
ആര്്ആര്്ടിടീമിവ്്്ഘസെനംലഭയ്മാണ.്വെള്്
യില്്െവട്്യന്്്വമ്്്്സപ്ട്ാറ്്ജിയ്വടഭാഗമാ
യിമ്ഴ്െന്്ൊര്്ഡം്പ്ര്്ണ്്വം്െര്്ശനവ്മാ
യ ഘോക്്്ഡൗണിലാണ.്രലെരക്്്െടെളം്
അടിസ്്ാനഅെശയ്െസത്്ക്്ള്്െില്്ക്്്ന്്
െടെളം് ത്റക്്്ം. അെശയ്െസത് ്ക്്ള്്ആ
ര്്ആര്്ടിഅവല്്ങ്്ില്്സന്്ധ്്പര്െര്്ത്്െര്്െീട്്ി
ല്്എത്്ിച്്്നല്്കം്.െര്്ശനമായനിയപന്്്ണ
ങ്്ള്്രാലിക്്്ന്്്വെന്്്വോലീസ്ഉറപ്്ാക്്്ം.

വെള്്യില്്ൊര്്ഡ്66ല്്
കര്്ശനനിയനത്്്ണം

എ സഎ്ം എ മ ല പ്്് റം 
ഈ സ്്്്് ജി ല്് ക്്് പ ്തി യ 
ഭാ ര വാ ഹി ക ള്്
മലപ്്്റം: സ്ന്്ി മാഘനജവ്മ
നറ്് അഘോസിഘയഷന്് (എ
സഎ്ംഎ)മലപ്്്റംഈസ്്്്്ജി
ല്്ാെമ്്ിറ്്ിപ്നസംഘടിപ്്ിച്്്.
സയ്്ിദ്ഹബീബ്ഘൊയതങ്്
ള്് വെരക്്ാരറമ്്് (പര്സിഡ
നറ്)്, വെടി അബ്്്റഹിമാന്്
ഹാജി വതഘഞ്്രി (ജനറല്്
വസപെ്ട്്റി),സയ്്ിദ്ശിഹാബ്
ധ്്ീന്് അല്് അഹദ്ല്് മ്ത്്
ന്ര്് (പട്ഷറര്്) രത്്പ്്ിരിയം
അബ്്്റശീദ്സഖാഫി,എംഎ
അബ്്്ലതവ്ീഫ്മഖദ്്മി,അബ്്്
റസാഖ്സഖാഫിതാവഴഘക്്ട,്
ടി അബ്്്ല്് അസീസ് ഹാജി
പ്ളിക്്ല്് (വെസ് പര്സിഡ
നറ്്മാര്്), ശിഹാബ്ധ്്ീന്് ന
ഈമിെീരക്്്ഴി,അബ്്്ല്്െ
ഹാബ് സഖാഫി, എന്് െി 
വഹദര്്രാട്്ിക്്ാട,്വെസി
അബ്്്സ്്ലാം(വസപെ്ട്്റിമാര്്).

മലപ്്്റംജില്്യിലലപോളിലെകന്ിക്്്കളിലലഎന്്എസഎ്സ്പോളണ്്ിപയഴസ്്താന്ര്്സിഎ
ഫഎ്ല്്െിസിയിപലക്്്ള്്താല്്ക്്ാലികപോയ്ലറ്്്കള്ലെനിര്്മ്്ാണത്്ില്്

ഘതഞ്്ിപ്്ലം::സരവ്്ീസ്സഹെരണബാങ്്ിവ്്്യം്െണസയ്്മ
രവഫഡിവ്്്യം്ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിലഉള്്സഹെരണഓണച്്ന്്
25ന്രാെിവല9മ്തലബാങ്്ിവ്്്രള്്ിക്്ലവഹഘോഫീസിന്
സമീരംആരംഭിക്്്ം.ഘൊെിഡ്ഘപ്ോഘട്്ഘൊളരാലിച്്്ഘറഷ
നൊരഡ്മായിെന്്്െിലക്്്റെിലസാധനങ്്ളൊങ്്ണവമ
ന്്്രള്്ിക്്ലസരവ്്ീസ്സഹെരണബാങ്്്വസപെ്ട്്റിടി.രിമ്
ഹമ്്ദ്അബ്്്ലറഹിമാനഅറിയിച്്്.

ഓണച്്ന്്25മ്തൽ

ഇരിങ്്ാലക്്്ട:ഇരിങ്്ാലക്്്ടവെസ്്്്്ലയണ്്സ്ക്്ബിവ്്്ജി
ല്്യിവലവബസ്്്്്ൌണ്്സിലര്്അൊര്്ഡിന്ൊലക്്്ടിനഗരസ
ഭ20-ാംൊര്്ഡ്(ഹൗസിങ്ഘോര്്ഡ)്ൌണ്്സിലര്്െി.വജഘോ
ജിഅര്്ഹനായി.വോത്രംഗത്്്ംൊലക്്്ടിനഗരസഭയിലം്
പര്ഘത്യെിച്്്നടത്്ിയിട്്്ളളപര്െര്്ത്്നങ്്വളമ്ന്്നിറ്ത്്ിയാ
ണ്ജില്്യിവലവബസ്്്്്ൌണ്്സിലര്്അൊര്്ഡിന്അര്്ഹനായ
ത.്ശില്്രവം്രതിനായിരംര്രയം്അടങ്്്ന്്താണ്അൊ
ര്്ഡ.്അഞ്്്െര്്ഷംവൊട്്്21ഘൊടിര്രയ്വടെിെസനപര്െ
ര്്ത്്ിെള്്സവ്ന്്ംൊര്്ഡില്്നടത്്ിപശ്ഘധ്്യനായഘോജി,മാലി
നയ്സംസ്ക്്രണം,െിെിധ ഘോഡ്െള്വട െിെസനം, സ്ക്ള്്
വെട്്ിടങ്്ള്വടനിരമാണം,െനാല്്പ്റഘപ്്ക്്ില്ള്്െവരപ്ന
രധിെസിപ്്ിക്്ല്്,അര്്ഹരായമ്ഴ്െന്്ഘരര്്ക്്്ംസര്്ക്്ാര്്ആ
ന്ക്ലയ്ങ്്ള്് ഘനടിവൊട്ത്്്ംനഗരസഭയില്് മാത്െയായി.
ൊലക്്്ടിഗെ.ഘോസര്ിറ്്ലിവലവഡ്്്ല്്സര്്ജന്്ഘോ.സിബി
യഘോജിയാണ്ഭാരയ്.എം.ബി.ബി.എസ.്െിദയ്ാര്്ഥിവജസവ്ിന്്ഘോ
ജി,പ്്സ്്്-െണ്്െിദയ്ാര്്ഥിനിവജസ്്്്ീനഘോജിഎന്്ിെര്്മക്്ളാ
ണ.്ൊലക്്്ടിഹൗസിംഗ്ഘോര്്ഡ്ഘൊളനിയിലാണ്ഘോജിയം്
ക്ടം്ബവം്താമസം.

ഈ  വ ര്്ഷ തത് ്
പ ്ലി ക്് ളി ആ ഘോ ഷം 
ഒ ഴി വാ ക്്ി
ഇരിങ്്ാലക്്്ട : ഇരിങ്്ാല
ക്്്ട വെസ്്്്് ലയണ്്സ്ക്്ബി
വ്്്ആഭിമ്ഖയ്ത്്ില്ള്്പ്ലി
ക്്ളിആഘോഷംഈെര്്ഷം
ഘെവട്്ന്്് െച്്്. സര്്ക്്ാരി
വ്്് വൊെിഡ-്19ഘോടന്ബ
ന്്ിച്്്ളളനിര്്ഘദ്്ശങ്്ള്്അ
ന്സരിച്്്പ്ലി ക്്ളിആഘോ
ഷം െിപ്ലമായി സംഘടിപ്്ി
ക്്്ൊന്്െഴിയാത്്തിനാലാ
ണ്ആഘോഷംഘെവട്്ന്്്െ
ച്്ത.്ഇരിങ്്ാലക്്്ടവെസ്്്്്ല
യണ്്സ്ക്്ബ്പര്സിഡ്്്്ഷാ
ജ്െട്്ംക്ളത്്ി,ലയണ്്സ്
ക്്ബ് 318 ഡി അഡീഷണല്്
ൊബിനറ്്് വസപെ്ട്്റി അഡവ്.
വെ.ജി അജയക്്മാര്്, വെയ
ര്്മാന്്ഷാജന്്െക്്ാലക്്ല്്,
ക്്ബ്വസപെ്ട്്റിസതീശന്്നീ
ലങ്്ാട്്ില്്,പട്ഷറര്്ഘോള്്സന്്
െല്്്ക്്ാരന്് എന്്ിെര്് ൊര
ത്്ാസഘമ്്ളനത്്ില്്രവങ്്ട്
ത്്്.

ഹി യ റി ങി ൽ മാ റ്്ം
ഗ്ര്ൊയ്ര: നഗരസഭയിവല
33,34ൊരഡ്െളെവട്്യന്
വമ്്്് ഘോണായ സാഹെരയ്
ത്്ിലഘോട്്രരട്്ിെയിലഘര
ര് ഘെരക്്്ന്്ത്മായിബന്്
വപ്്ട്്്ള്് ഹിയറിങിന്അഘര
ക്്െരഹാജരാെട്്. രെരം
അഘരക്്െരഅെരക്്്ലഭിച്്ി
ട്്്ള്് ഹിയറിങ് ഘോട്്ീസിന്
താവഴ ഒപ്്് െച്്്ആെശയ്മായ
ഘരഖെള, രാസഘ്ോരട്്് ഘോ
ഘട്്എന്്ിെസഹിതംനഗരസ
ഭാഓഫീസിലഎത്്ിക്്ണം.
ജ

മികച്്കൗണ്്സിലര്്ക്്്ള്്
പ്രസ്കാരംജോജിക്്്
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ത്ശ്ർ:ജില്്യിൽഇന്്മല116ഞപർക്്്ക്ടിമകാവി
ഡ്സ്്ിരീകരിച്്്.70.ഞപർഞോഗമ്ക്്രായി.ജില്്യി
ൽഞോഗോധിതരായിചികിത്്യിൽകഴിയ്ന്്വര്
മടഎണ്്ം955ആണ.്തയ്ശ്ർ്്സവ്ഞേശികളായ41ഞപ
ർ്്മറ്്്ജില്്കളിമലആശ്പപത്ികളിൽ്്ചികിത്്യിൽ്്
കഴിയ്ന്്്ണ്്്.ഇത്വമരഞോഗംസ്്ിരീകരിച്്വര്മട
എണ്്ം 3177ആണ.് ഇത്വമര ഞോഗമ്ക്്രായത്
.2193ഞപർ.ഞോഗംസ്്ിരീകരിച്്വരിൽ89ഞപരം്സ
മ്്ർക്്ംവഴിമകാവിഡ്ഞോസിറ്്ീവ്ആയവരാണ.്ഇ
തിൽ18ഞപര്മടഞോഗഉറവിടമറിയില്്.ആഞോഗയ്പപ്വ
ർത്്കർ03,മറ്്്സംസ്്ാനങ്്ളിൽനിന്്്എത്്ിയവ
ർ03,വിഞേശത്്്നിന്്്തിരിമച്്ത്്ിയവർ03എന്്ി
ങ്്മനയാണ് ഞോഗസ്്ിരീകരണത്്ിമ്്് കണ
ക്്്.ഞോഗംസ്്ീരികരിച്്്ത്ശ്ർഗവ.മമഡിക്്ൽഞൊ
ളജിലം്മറ്്്ആശ്പപത്ികളിലം്മകാവിഡ്ഫസ്്്്്ഡല
ൻപട്ീറ്്്മമൻറ്മസൻററ്കളില്മായികഴിയ്ന്്വർ.
ഞായറാഴച്മത്്കണക്്്:ഗവ.മമഡിക്്ൽഞൊമളജ്

ത്ശ്ർ-70,സി.എഫ.്എൽ.ടി.സിഇ.എസ.്ഐ-സി
ടിഎംജികാവ-്43,എം.സി.സി.എച്്്.മ്ളങ്്്ന്്ത്്്
കാവ്-39,ജി.എച്്്തയ്ശ്ർ-15,മൊട്ങ്്ല്ർതാല്ക്്്
ആശ്പപത്ി - 30,കിലഞ്ല്ക്്്1തയ്ശ്ർ-78,കില
ഞ്ല്ക്്് 2 തയ്ശ്ർ- 72, വിേയ്സി.എഫ.്എൽ.ടി.സി
ഞ്ല്ക്്് 1 ഞവല്ർ-140, വിേയ് സി.എഫ.്എൽ.ടി.സി
ഞല്്ക്്്2ഞവല്ർ-87,ചാവക്്ാട്താല്ക്്്ആശ്പ
പത്ി-15,ചാലക്്്ടിതാല്ക്്്ആശ്പപത്ി-12,സി.എ
ഫ.്എൽ.ടി.സിമൊരട്്ി -56,ക്ന്്ംക്ളംതാല്ക്്്
ആശ്പപത്ി-12,ജി.എച്്്.ഇരിങ്്ാലക്്്ട-10,ഡി.എ
ച്്്.വടക്്ാഞച്്രി-07,ജ്േിലിമിഷൻമമഡിക്്ൽ
ഞൊമളജ്തയ്ശ്ർ-11,അമലഞോസപ്ിറ്്ൽതയ്ശ്ർ-
93,ഞോംഐഞോഞലഷൻ-19.ആമകനിരീക്്ണ
ത്്ിൽ്്കഴിയ്ന്്9225ഞപരിൽ്്8208ഞപർ്്വീട്കളി
ലം്1017ഞപർ്്ആശ്പപത്ികളില്മായാണ്കഴിയ്ന്്
ത.്142ഞപഞരയാണ്ഇന്്്ആശ്പപത്ിയിൽ്്പ്തിയ
തായി പപ്ഞവശിപ്്ിച്്ിട്്്ള്്ത.്അസ്ഖോധിതരായ

2193ഞപഞരയാണ്ആമകഞോഗമ്ക്്രായിആശ്പ
പത്ിയിൽ്്നിന്്്ംഡിസച്ാർ്്ജ്്്മചയത്ിട്്്ള്്ത.്610
ഞപമരഇന്്മലനിരീക്്ണത്്ിൽ്്പ്തിയതായിഞച
ർത്്്.981ഞപമരനിരീക്്ണകാലഘട്്ംഅവസാനി
ച്്തിമനത്ടർന്്്നിരീക്്ണപട്്ികയിൽനിന്്്ംഒഴി
വാക്്ി.ഇന്്മല2795സാംപിള്കളാണ്പരിഞോധ
നയക്്്്അയച്്ത.്ഇത്വമരആമക70779സാംപിള്
കളാണ്പരിഞോധനയക്്്്അയച്്ിട്്്ള്്ത്.ഇതിൽ്്
70075സാംപിള്കള്മടപരിഞോധനഫലംലഭിച്്്.
ഇനി704സാംപിള്കള്മടപരിഞോധനഫലംലഭി
ക്്ാന്ണ്്്.മസ്്്ിനൽ്്സർ്്ഡവ്്ലൻ്്സിമ്്്ഭാഗമാ
യിനിരീക്്ണത്്ിൽ്്ഉളളവര്മടസാംപിള്കൾ്്പരി
ഞോധിക്്്ന്്ത്ക്ടാമതസമ്ഹത്്ിമ്്്വിവിധഞമ
ഖലകളില്ളളആള്കള്മടസാംപിൾ്്പരിഞോധിക്്്
ന്്ഞൊടന്േന്്ിച്്്11437ആള്കള്മടസാംപിള്ക
ൾ്്ഇത്വമരക്ട്തലായിപരിഞോധനയക്്്്അയ
ച്്്.

തൃശൃർ116പേർകൃൃ്കൊവിഡൃ;
70പേർകൃൃ്പോഗമൃകൃൃി

പുപവുയയകപുജ
മൊട്ങ്്ല്്്ർ:അഖിലഞകരള
വിശവ്കർമ മഹാസഭ ഋഷി പ
ച്്മിമഞോത്്വഞത്്ടന്േ
ന്്ിച്്്നടത്്ിയവിശവ്കർമഞേ
വന് പപ്ഞത്യകപ്ജയം് പപ്ാർ
ത്്നയം്മധ്രപലഹാരവിത
രണവം്നടത്്ി.1756ാംനമ്്ർ
ശാഖയാണ്പരിപാടിക്്്ഞവേി
യായത.് ഓണാ ഘാഷഞ്ത്ട
ന്േന്്ിച്്്അംഗങ്്ൾക്്്ഓ
ണക്്ിറ്്്വിതരണവം്ഋഷിപ
ച്്മിഞോടന്േന്്ിച്്് നട
ത്്ി.ഞമത്്ലശാഖഡവസ്പപ്
സിഡ്്്് ടി.േി.സ്ധിഅദ്്്യ
ക്്തവഹിച്്്.താല്ക്്്മസപക്
ട്്റിടി.േി.സ്ഞരഷ്ോബ,്സം
സ്്ാന മസപക്ട്്റി ടി.മക.കല
ശിവൻ,ടി.സി.കണ്്ൻ,ടി.പി.ര
തന്മണി,ടി.മക.മിനി,പി.സി.
രാജി ഞൊൾ, ടി.മക. രാജ,് ടി.
ആർ. ശിവൻ, വി.എസ.്അഖി
ൽോബ്എന്്ിവർപപ്സംഗി
ച്്്.
അരിവിയരണവും
വോടുുുബുകുു്
വിയരണവും
മൊട്ങ്്ല്്്ർ:ഓണഞത്്ടന്
േന്്ിച്്് ഞോകമഞലശവ്രം
2173-ാംനമ്്ർശാഖയിമലമര
ണാനന്്രസംഘത്്ിമ്്്അം
ഗങ്്ൾക്്്ള്്സൗജനയ്അരി
വിതരണവം് ശാഖയിമല വി
േയ്ാർഥികൾക്്്ള്് സൗജനയ്
ഞോട്്്ബ്ക്്്വിതരണവം്നട
ത്്ി. മകാവിഡ് 19 മ്്് ഞപ്ോ
ഞട്്ഞക്്ൾചട്്ംപാലിച്്്വളമര
ലളിതമായിട്്ാണ് ച്്ടങ്്്കൾ
സംഘടിപ്്ിച്്ത.്ശാഖഓഫിസി
ൽനടന്്ചടങ്്ിമ്്് ഉദഘ്ാട
നംമരണാന്്രസഹായസംഘ
ത്്ിമ്്് പപ്സിഡൻറം് ശാഖ
യ്ണിയൻകമ്്റ്്ിയംഗവ്മായ
പി.മക.സതയ്ശീലൻനിർവഹി
ച്്്.ശാഖ പപ്സിഡ്്്്ആ. എം.
പവിപത്ൻഅദ്്്യക്്തവഹിച്്്.
ശാഖ മസപക്ട്്ി വത്്ല രവി,
സംഘംമസപക്ടറിടി.ജി.പപ്േീപ,്
നഗരസഭകൗൺസിലർശാലി
നിമവങ്്ിഞടഷ്,വി.എസ്സജീ
വൻ,മക.എംസ്ഞരപദ്്്ൻ,ഞോ
ണിഅനിൽ,മ്രളിമാഞത്്ലി,
മക.പി.മഞോജ,്ആർ.വി രവി,
മക.പി.സജിത്്്,എന്്ീവർപപ്
സംഗിച്്്.
അനുസ്മരണവോഗം
ചാലക്്്ടി:അകാലത്്ിൽ്്വിട്്്
പിരിഞ്്്സഹപപ്വർ്്ത്്കൻ്്മ
ധ്സാമ്്ാള്രിന്ആേരാജ്്
ലി.ചാലക്്്ടിപപ്സ്ഞോറംഓ
ഫീസിൽ്്നടന്്അന്സമ്രണ
ഞോഗംകാട്ക്റ്്ിപച്്ായത്്്
പപ്സിഡ്്്്ഞൊമാസ്ഐകണ്്
ത്്്ഉദഘ്ാടനംമചയത്.്പപ്സ്
ഞോറംപപ്സിഡ്്്്മധ്ചിറക്്
ൽ്്അധയ്ക്്തവഹിച്്്.ഡവസ്
പപ്സിഡ്്്് മക. എൻ്്.ഞവ
ണ,്ഞകരളപപ്ാഞേശികപപത്പപ്
വർ്്ത്്ക അഞോസിഞയഷൻ്്
ഞമഖലപപ്സിഡ്്്്േിലീപ്നാരാ
യണൻ്്,േിമജപിമണ്്ലംപപ്
സിഡ്്്്സജീവ്പള്്ത്്്,മൊ
രട്്ിപച്്ായത്്്മ്ൻ്്പപ്സിഡ
്്്്മഞനഷ്മസോസ്്്്്യൻ്്,ലാല്
ഞൊൻ്്ചാലക്്്ടി,മക.എ.സജീ
വ,്പച്്ായത്്ംഗംസദ്്ീപ്അ
രിയാമ്്്റം,പപ്സ്ഞോറംമസ
പക്ട്്റിമക.മക.ഷാലി,സ്നിൽ്്
ക്മാർ്്സി. മകത്ടങ്്ിയവർ്്
സംസാരിച്്്.
ഓണകിറുു്വിയരണം
ചാലക്്്ടി: ഞചനത്്്നാട് എ
ൻഎൻഎസ്കരഞോഗംക്ടം്
േങ്്ൾക്്് ഓണകിറ്്് വിതര
ണംനടത്്ി.ആേയ്കിറ്്്വിതര
ണം,കരഞോഗംപപ്സിഡ്്്്ടി.
അചയ്്തഞമഞോൻ,കരഞോഗം
അംഗംോലസ്പേ്മണയ്ന്ന
ൽകി ഉതഘ്ാടനം മചയത്.്
ഞോഗത്്ിൽ മസപക്ട്്റി ശശി
പയ്്പ്്ിള്്ി,കരഞോഗംഭാരവാ
ഹികളം്പമങ്്ട്ത്്്.

അവലരവയടിയും
ടിവിഎതുുി
പ്ത്്്ർ്്:മഞോട്്ിച്്ാൽ്്9,10വാ
ർ്്ഡ്കളിമലടിവിഇല്്ാത്്വി
േയ്ർ്്ത്്ികമള ഞതടി അവസാ
നംടിവിഎത്്ി.ഓൺ്്ഡലൻ്്
ക്്ാസ്കൾ്്ത്ടങ്്ിക്റച്്്നാ
ള്കൾ്്ആമയങ്്ിലം്മലഞോര
ഞമഖലയായ മഞോട്്ിച്്ാലിമല
വിേയ്ർ്്ത്്ികൾ്്ക്്് ടിവി ഇലാ
ത്്ത്മ്ലംപഠനംഅവതാള
ത്്ിലായിര്ന്്്.സംഭവംഅറി
ഞ്്്മ്ൻ്്എം.എൽ്്.എഎം.പി.
വിൻ്്സ്്്ിമ്്്ഞനത്തവ്ത്്ിൽ്്
ഇവര്മട വിട്കളിമലക്്്ം ടി
വിഎത്്ിച്്്നൽ്്ക്കയായിര്
ന്്്.ടി.മക.പശ്ിനിവാസൻ്്,ഞോ
സിഞേേി,പപ്ീതിഞോസ,്എ
എൽ്്ഞോൺ്്,വിനിഷ്പ്്ാഞച്്രി
ത്ടങ്്ിയവർ്് ഞനത്തവ്ം ന
ൽ്്കി.

മാള:മാണിയംകാവിൽപഫ്ിഡജ്,്എ.സി.റിപ്്യറിംഗ്കടകത്്ിന
ശിച്്്.മാണിയംകാവിൽപപ്വർത്്ിച്്്മൊണ്്ിര്ന്്ഞോമാട്്ിൽ
സജീവമ്്്ഉടമസ്്തയില്ള്്പഫ്ിഡജ്,്എയർകണ്്ീഷൻറിപ്്യ
റിങ്കടഞായറാഴച്പ്ലർമച്്കത്്ിനശിച്്്.കടയിൽഉണ്്ായി
ര്ന്്തം്,റിപ്്യറിംഗിന്മൊണ്്്വന്്ത്മായമ്ഴ്വൻസാധന
ങ്്ളം്കത്്ിചാമ്്ലായി.കണ്്യിൻമമ്്്്ഞോണിലായിര്ന്്തി
നാൽ2ആഴച്്്യായികടമ്ടക്്ിയിരിക്്്കയായിര്ന്്്.ഏകഞേ
ശം5ലക്്ംര്പയ്മടനാശനഷ്്ംഈകടയക്്്്ഉണ്്ായിട്്്ള്്താ
യികണക്്ാക്്്ന്്്.സമീപത്്്ള്്ജനഞസവനഞകപദ്്്മ്ൾമപ്്മട
മറ്്്4കടകൾക്്്ംതീപ്്ിട്ത്്ത്്ിൽസാരമായനാശനഷ്്ംസംഭ
വിച്്ിട്്്ണ്്്.പ്ലർമച്്ഇത്വഴികടന്്്ഞോയവഴിയാപത്ക്്ാര്മട
സദ്്ർഞോചിതമായഇടമപടൽമ്ലംഞോലീസിൽഅറിയിക്്്ക
യം്മാളയിൽനിന്്്ംമൊട്ങ്്ല്്്ർനിന്്്ംഫയർഞോഴ്സ്എ
ത്്ിഞചർന്്്തീഅണച്്തിനാൽവൻനാശനഷ്്ംഒഴിവാക്്ാനാ
യി.നാശനഷ്്ംസംഭവിച്്കടയ്ടമകൾക്്്ം,മകട്്ിടമ്ടമയക്്്്ംമ
തിയായനഷ്്പരിഹാരം ലഭയ്മാക്്ണമമന്്്പ്ത്്ൻചിറ മർച്്
്്്്സ്അഞോസിഞയഷൻപപ്സിഡ്്്്എം.േിമസയത്്ആവശയ്
മപ്്ട്കയം്സദ്്ർഞോചിതമായിഇടമപ്്ട്്്വൻദ്രന്്ംഒഴിവാക്്ി
യമോത്പപ്വർത്്കനായഡസന്ദ്്ീൻക്ന്്ഞത്്രിമയഅഭി
നദ്്ിക്്്കയം്മചയത്.്

കടകത്്ിനശിച്്്
മാണിയംകാവിനലകടകത്്ിനശിച്്നിലയിൽ

പ്ര്ട്്്ൈ്മോഡൗണിൽ
തീപിട്ത്്ം
മൊട്ങ്്ല്്്ർ:പര്്ടസ്്ഞോഡൗണിമലതീപിട്ത്്ംരണ്്്ഡേ
ക്്്കളം്മോഞോറജീപ്്്ംകത്്ിനശിച്്്.ഞൊഞഡൺഞോസപ്ി
റ്്ലിന്സമീപംപപ്വർത്്ിക്്്ന്്പഴ്പ്്റമ്്ിൽമ്ഹമ്്ദ്ഷാജഹാ
മ്്്ഉടമസ്്തയില്ള്്പി.എം.എസ.്പര്്ട്്്സ്ഞോഡൗണിലാണ്
അഗ്്ിോധയ്ണ്്ായത.്ഇന്്മലരാവിമലപത്്രഞോമടയാണ്
സംഭവം.മവൽഡിംഗ്ഞോലിനടക്്്ന്്്ണ്്ായിര്ന്്്.മൊഴിലാ
ളികൾപ്റത്്്ഞോയസമയത്്ായിര്ന്്്അഗ്്ിോധയ്ണ്്ായ
ത.്ഞോർട്്്സർകയ്്ട്്ാണ്തീപിട്ത്്ത്്ിന്കാരണമമന്്ാണ്പപ്ാ
ഥമികനിഗമനം.പര്്ട്്്സ്സ്ക്്ിക്്്ന്്ഞപ്ടയിഞലക്്്തീപിടിച്്്.തീ
ആളിക്്ത്്ിയഞൊമട ഞോഡൗണിൽ പാർക്്് മചയത്ിര്ന്്
ഡേക്്്കളം്മോഞോറ ജീപ്്്ം കത്്്കയായിര്ന്്്. ഫയർ
ഞോഴ്മസത്്ിയാണ്ഞഅണച്്ത.്അരമണിക്്്ഞോളംഞനരം
തീകത്്ിയിര്ന്്്.ഏകഞേശംപത്്്ലക്്ംര്പയ്മടനാശനഷ്്ം
ഉണ്്ായതായാണ്വിവരം. മൊട്ങ്്ല്്്ർ ഞോലീസ്സ്്ലമത്്
ത്്ിയിര്ന്്്.

നകാട്ങ്്ല്്്രിനലപര്്ട്്്സ്ഫോഡൗണില്ണ്്ായതീരിട്ത്്ം

ലിന്്്ീഷ്ആന്്്
മാള: മവള്്ത്്ിൽ മ്ങ്്ി താണ
കൗമാരക്്ാരമ്്്രക്്കനായിസ
തീഷ.്ശനിയാഴച്ഡവകീട്്് നാലര
ഞോമടയാണ് സംഭവം. പ്പ്്ത്്ി
സവ്ഞേശികളായമ്ന്്്വിേയ്ാർഥിക
ൾതാണിക്്ാട്പാംക്ളത്്ിന്സമീ
പംഎത്്്കയായിര്ന്്്.ഇവർക്
ളത്്ിന്കരയിൽമവള്്ംനിറഞ്്്
കിടക്്്ന്്ക്ളത്്ിമ്്് ഭംഗിആ
സവ്േിച്്്നിന്്ഞപ്്ൾഒര്ക്ട്്ികാ
ൽവഴ്തിക്ളത്്ിഞലക്്്വീഴ്കയാ
യിര്ന്്്. ക്ളത്്ിമ്്് ആഴമ്ള്്
ഭാഗഞത്്ക്്്വീണതിനാൽക്ട്്്കാ
ർക്്്അവമന രക്്ിക്്ാനം് കഴി

യാത്്സ്്ിതിയായി.കരയക്്്്നി
ല്ക്്്ന്്ക്ട്്ികൾഭയചകിതരായ
തിനാൽഉറമക്്നിലവിളിക്്ാനം്
സാധിക്്ാത്് അവസ്്യിലായി.
എഞ്ത്ശബ്്ംഞകട്്്അട്ത്്പാട
ത്്ിമല ഞൊട്്ിൽ കരിങ്്ൽ ഭിത്്ി
മകട്്്കയായിര്ന്്സതീശനം്ക്
ട്്്കാരം്ക്ളത്്ിനട്ഞത്്ക്്്ഓടി
എത്്്കയായിര്ന്്്. ക്ട്്ി ക്ള
ത്്ിൽമ്ങ്്ിതാഴ്ന്്ത്കണ്്സതീ
ശൻ തമ്്് ജീവൻ ഞോലം് ഞോ
ക്്ാമത മവള്്ംനിറഞ്്്കിടക്്്
ന്് ക്ളത്്ിഞലക്്് എട്ത്്് ചാടി
ക്ട്്ിമയഎട്ത്്്കരയക്്്്എത്്ി
ക്്്കയായിര്മന്്ന്്് ദ്കസ്ാക്്ി

കൾപറയ്ന്്്.സതീശമ്്്വീടിന്
സമീപമ്ത്ക്ളമായതിനാൽക്ള

ത്്ിമ്്് വിസത്്തിമയ ക്റിച്്്ം,
ആഴമ്ത്ക്റിച്്്ംസതീശന്നല്്
ധാരണഉണ്്ായതം്ക്ട്്ിയ്മടജീ
വൻരക്്ിക്്ാൻത്ണയായി.കര
യിൽഓടിക്ടിയവർഉടൻഓഞട്്റി
ക്്യിൽക്ട്്ിഞയയം്മൊണ്്്മാള
യിമല ആശ്പപത്ിയിൽ എത്്ിയ
തിനാൽ ഒര്ആപത്്ിൽനിന്്്ം
ക്ട്്ി രക്്മപ്്ട്കയായിന്്് .സതീ
ശമ്്്ധീഞോജിതമായഇടമപടൽഒ
ര്കൗമാരജീവിതംരക്്മപ്്ട്ത്്ി
യ വിവരം നവ മാധയ്മങ്്ളില്മട
അറിഞ്്നാട്്്കാര്ഞടയം്സ്ഹ്
ത്്്ക്്ള്ഞടയം്അഭിനദ്്നപപ്വാ
ഹമാണ്സതീശന്ഇഞപ്്ൾ.

കൗൊരക്്ാരമ്്്രക്്കനായൈതീഷിന്
നാട്്്കാര്മടഅഭിനന്്നപപ്വാഹം

ചാലക്്്ടി:ഞമല്രിൽനിന്്്ംവീണ്്്ംവയ്ാജൻ.
എകഡ്സസ്പിടിക്ടിയത്1300ലിറ്്ർവാഷം്
ഉപകരണങ്്ളം്.ഞമല്ർക്ന്്പ്്ിള്്ിയിൽപ്ഴ
ഞോരത്്്നിന്്്മാണ്ചാലക്്്ടിഎകഡ്സസ്
മറയച്്്്ഇൻസമ്പകറ്്്ർഅശവ്ിൻക്മാറിന്ല
ഭിച്്രഹസയ്വിവരത്്ിമ്്്അടിസ്്ാനത്്ിൽ
നടത്്ിയപരിഞോധനയിലാണ്ചാരായംഉൽ
പ്്ാേിപ്്ിക്്്ന്്തിനായിതയ്്ാറാക്്ിസ്ക്്ിച്്ി
ര്ന്്1300ലിറ്്ർവാഷം്വാറ്്്വാൻഉപഞോഗി
ച്് ഉപകരണങ്്ളം് ചാലക്്്ടി ഞറച്്് ഇൻ
സമ്പകറ്്്റ്മടയം്സംഘത്്ിമ്്്യം്ഞനത്തവ്
ത്്ിൽകമണ്്ട്ത്്്നശിപ്്ിച്്ത.്ക്ന്്പ്്ിള്്ിയി
മലപ്ഴഞോരത്്്നിന്്്മാണ്വയ്ാജമനപിടി
ക്ടിയത.്ഓണവിപണിലക്്്യമാക്്ിചാരായം
വിൽപ്്നനടത്്്ന്്തിന്ഞവണ്്ിയാണ്വാഷ്

സ്ക്്ിച്്ിര്ന്്മതന്്്ംപപ്തിമയക്്്റിച്്്സ്ച
നലഭിച്്ിട്്്മണ്്ന്്്എകഡ്സസ്ഉഞേ്ോഗസ്്ർ
പറഞ്്്.ഓണംമ്ൻനിർത്്ി ചാലക്്്ടിഎ
കഡ്സസ്പരിഞോധനകൾശക്്മാക്്ിയിട്്്
ണ്്്.കഴിഞ്്േിവസവം്ക്ന്്പ്്ിള്്ിപപ്ഞേശത്്്
നിന്്്ം440ലിറ്്ർവാഷ്എകഡ്സസ്പിടിക്ടി
യിര്ന്്്.സംഘത്്ിൽപപ്ിവ്്്ീവ്ഓഫീസർമാ
രായ പി.മക.വിജയൻ, മക.വി.ജീസഞ്ൊൻ,ഞപ്ഗ
ഡ് പപ്ിവ്്്ീവ്ഓഫീസർമാരായ മക.വി.എൽ
ഞോ,പി.പി.ഷാജ,്സിവിൽഎകഡ്സസ്ഓഫീ
സർഎ.ടി.ഷാജ,്എകഡ്സസ്ഡപ്ഡവർസി.ജി.
ഷാജ്എന്്ിവർപമങ്്ട്ത്്്.എകഡ്സസ്ഇ
ൻസമ്പകറ്്്റ്മട9400069594എന്്നമ്്റിൽ
വിളിച്്്മോത്ജനങ്്ൾക്്്പരാതികൾഅറിയി
ക്്ാവ്ന്്താണ.്

മെല്രിൽനിന്്്എക്സൈൈ്പിടിക്ടിയത്
1300ലിറ്്ർവാഷ്ംഉപകരണങ്്ള്ം

ചാലക്്്ടി: അകാലത്്ിൽ്്
മോലിഞ്്യ്വമാധയ്മപപ്വ
ർ്്ത്്കൻ്് മധ്സാമ്്ാള്രിന്
നാടിമ്്്അന്്്യാജ്്ലി.ചാല
ക്്്ടി പപ്സ്ഞോറംഞോയി്്്്
മസപക്ട്്റിയം്സാമ്്ാള്ർ്്പ്
ച്്പ്്ാടത്്്കണ്്ൻ്്മാസ്്്്റ്മട
മകന്മായമധ്സാമ്്ാള്ർ്്ക
ഴിഞ്് േിവസം വീട്്ിൽ്് ക്ഴ
ഞ്്് വീണ് മരിക്്്കയായിര്
ന്്്.ഞോസ്്്്്ഞൊർ്്ട്്ത്്ിന് ഞശ
ഷംചാലക്്്ടിപപ്സ്ഞോറംഓ
ഫീസിമലത്്ിച്്മ്തഞേഹത്്ി
ൽ്്പപ്സ്ഞോറംപപ്സിഡ്്്്മ
ധ്ചിറക്്ൽ്്, മസപക്ട്്റി മക. 
മക.ഷാലിഎന്്ിവർ്്ഞചർ്്ന്്്
പ്ഷപ് ചപക്ംഅർ്്പ്്ിച്്്.മധ്
സാമ്്ാള്രിമ്്്നിരയ്ാണത്്ി
ൽ്് േി. ഡി. ഞേവസി എംഎ
ൽ്്എഅന്ഞോചിച്്്.നഗരസ

ഭമചയർ്്ഞപഴ്സൺ്്ജയന്്ിപപ്
വീൺ്്ക്മാർ്്,നഗരസഭസ്്ി
രം സമിതിയധയ്ക്്ൻ്്മാരായ
േിജിസോനദ്്ൻ്്,പി.എം.പശ്ീ
ധരൻ്്,ഗീതസാബ,്പപ്തിപക്്
ഞനതാവ് വി. ഒ. ഡപലപ്്ൻ്്,
കൗൺ്്സിലർ്്മാരായേിന്്്ശ
ശിക്മാർ്്,േീനഞഡവീസ,്ജി
ല്്ാ പച്്ായത്്ംഗം അഡവ്.
മക.ആർ്്.സ്ഞമഷ,് പച്്ായ
ത്്്പപ്സിഡന്്്്മാരായഞൊമാ
സ്ഐകണ്്ത്്്,പി.ആർ്്.പപ്
സാേൻ്്,മൊരട്്ിഎസ.്എച്്്.ഒ.
േി. മക. അര്ൺ്്,ഞല്്ക്്്പ
ച്്ായത്്്പപ്സിഡ്്്്മക.മക.
ഷീജ,്ഞകരള് പപ്ാഞേശികപപത്
പപ്വർ്്ത്്കഅഞോസിഞയഷ
ൻ്് സംസ്്ാന രക്്ാധികാരി
അജിതമജയ്ഞോർ്്,മർ്്ച്്്്്സ്
അഞോസിഞയഷൻ്് ജില്്ാ

ഡവസ് പപ്സിഡ്്്്ഞോയ്മ്
ഞത്്ടൻ്്, പപ്സിഡ്്്് ഞോേി
ഞമഞലടത്്്, ഹാപ്്ി ചാലക്്്ടി
പപ്സിഡ്്്് അഡവ്. അര്ൺ്്
സി.േി.മർ്്ച്്്്്്സ്അഞോസി
ഞയഷൻ്്ഭാരവാഹികളായമറ
യ്സൻ്്ആല്ക്്,ഞോേിഎം.
മജ.മ്ൻ്്പച്്ായത്്്പപ്സിഡ
്്്്മഞനഷ്മസോസ്്്്്യൻ്്ത്ട
ങ്്ിയ പപ്മ്ഖർ്് പപ്സ് ഞോറം
ഓഫീസിലം്. വീട്്ില്മമത്്ി
അഞന്്്യാപചാരമർ്്പ്്ിച്്്.മാധയ്
മ പപ്വർ്്ത്്കർ്്, ജനപപ്തിനി
ധികൾ്്,സാമ്ഹയ്സാംസ്കാരി
കരംഗമത്്നിരവധിപപ്മ്ഖർ്്
ത്ടങ്്ിയവർ്്മധ്വിന്ആേരാ
ജ്്ലികൾ്്അർ്്പ്്ിച്്്.ചടങ്്്
കൾ്്ക്്്ഞശഷംചാലക്്്ടിനഗ
രസഭപക്ിമിഞറ്്റിയത്്ിൽ്്സം
സ്ക്്ാരംനടത്്ി.

മധുസാമുുാളുരിനുനാടിലുുുഅനുുുയാജുുെി

ഗുരുവായുർനഗരസഭയിൽ
വോടുുർപടുുികയിൽവപരു
വേർകുുാനുളുുഹിയറിങിൽമാറുും
ഗ്ര്വായ്ർ:നഗരസഭയിമല33,34വാർഡ്കൾകമണ്്യൻ്മമ
്്്്ഞോണായസാഹചരയ്ത്്ിൽഞോട്്ർപട്്ികയിൽഞപര്ഞചർ
ക്്്ന്്ത്മായിേന്്മപ്്ട്്്ള്്ഹിയറിങിന്അഞപക്്കർഹാജ
രാകണ്്.പകരംഅഞപക്്കർഅവർക്്്ലഭിച്്ിട്്്ള്്ഹിയറിങ്
ഞോട്്ീസിന്താമഴഒപ്്്വച്്്ആവശയ്മായഞരഖകൾ,പാസഞ്ോർ
ട്്്ഞോഞട്്എന്്ിവസഹിതംനഗരസഭാഓഫീസിൽഎത്്ിക്്
ണം.ജനനതീയതി,നിലവിമലഞമൽവിലാസംഎന്്ിവമതളിയി
ക്്്ന്്ഞരഖകളം്ഞറഷൻകാർഡിമ്്്പകർപ്്്ംഹാജരാഞക്്
ണ്്താണ.്പ്ഞക്്ട്ഞോണൽഓഫീസ്പപ്വർത്്ിക്്്ന്്വാർ
ഡ്കമണ്്യൻ്മമ്്്്ഞോൺആയതിനാൽപ്ഞക്്ട്ഓഫീസി
മ്്്പരിധിയില്ള്്വാർഡ്കളിമലഅഞപക്്കർഞരഖകൾഗ്
ര്വായ്ർനഗരസഭയ്മടമമയിൻഓഫീസിൽഎത്്ിക്്ണം.
ഡതക്്ാട്ഞോണൽഓഫീസ്പരിധിയിമലഅഞപക്്കർക്്്
ഞരഖകൾഡതക്്ാട്ഞോണൽഓഫീസിൽതമന്്എത്്ിക്്ാ
വ്ന്്താണ.്ഞരഖകൾമക്്പ്്ംഅഞപക്്കമ്്്മൊഡേൽന
മ്്ർനിർേന്്മായം്ഞരഖമപ്്ട്ത്്ണം.ഞരഖകൾഹിയറിങ്
തീയതിയിഞോഅതിന്മ്ഞപ്്എത്്ിഞക്്ണ്്താണ.്ഒഴിവാ
ക്്ാനാവാത്്സാഹചരയ്ത്്ിൽമ്ൻക്ർഅന്മതിഞോമടഅ
ഞപക്്കൾസമർപ്്ിക്്ാം.അന്മതിയില്്ാമതഡവകിസമർപ്്ി
ക്്്ന്്അഞപക്്കൾപരിഗണിക്്്ന്്തല്്.

ജിലുുയിലെമികചുുകൗണുുസിെർുുകുുുളുു
പുരസ്കാരംവോജികുു്
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:ഇരിങ്്ാലക്്്ടമവസ്്്്്ലയൺ്്സ്ക്്േിമ്്്ജി
ല്്യിമലമേസ്്്്്കൗൺ്്സിലർ്്അവാർ്്ഡിന്ചാലക്്്ടിനഗരസ
ഭ20-ാംവാർ്്ഡ്(ഹൗസിങ്ഞോർ്്ഡ)്കൗൺ്്സിലർ്്വി.മജഞോ
ജിഅർ്്ഹനായി.മോത്രംഗത്്്ംചാലക്്്ടിനഗരസഭയിലം്
പപ്ഞത്യകിച്്്നടത്്ിയിട്്്ളളപപ്വർ്്ത്്നങ്്മളമ്ൻ്്നിറ്ത്്ിയാ
ണ്ജില്്യിമലമേസ്്്്്കൗൺ്്സിലർ്്അവാർ്്ഡിന്അർ്്ഹനായ
ത.്ശിൽ്്പവം്പതിനായിരംര്പയം്അടങ്്്ന്്താണ്അവാ
ർ്്ഡ.്അച്്്വർ്്ഷംമൊണ്്്21ഞൊടിര്പയ്മടവികസനപപ്വ
ർ്്ത്്ികൾ്്സവ്ന്്ംവാർ്്ഡിൽ്്നടത്്ിപശ്ഞദ്്യനായഞോജി,മാ
ലിനയ്സംസ്ക്്രണം,വിവിധഞോഡ്കള്മടവികസനം,സ്ക്ൾ്്
മകട്്ിടങ്്ള്മടനിർമാണം,കനാൽ്്പ്റഞപ്്ക്്ില്ള്്വമരപ്
നരധിവസിപ്്ിക്്ൽ്്,അർ്്ഹരായമ്ഴ്വൻ്്ഞപർ്്ക്്്ംസർ്്ക്്ാ
ർ്്ആന്ക്ലയ്ങ്്ൾ്്ഞനടിമൊട്ത്്്ംനഗരസഭയിൽ്്മാത്കയാ
യി.ചാലക്്്ടിഗവ.ഞോസപ്ിറ്്ലിമലമഡ്്്ൽ്്സർ്്ജൻ്്ഞോ.സി
േിയഞോജിയാണ്ഭാരയ്.എം.േി.േി.എസ.്വിേയ്ാർ്്ഥിമജസവ്ിൻ്്
ഞോജി,പ്്സ്്്-വൺ്്വിേയ്ാർ്്ഥിനിമജസ്്്്ീനഞോജിഎന്്ിവർ്്മക്്
ളാണ.്ചാലക്്്ടിഹൗസിംഗ്ഞോർ്്ഡ്ഞൊളനിയിലാണ്ഞോജി
യം്ക്ടം്േവം്താമസം.

ഇരിങുുാെകുുുടലെസുുുു്കൗണുുസിെർുു
പുരസ്കാരംഷിെിനു
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:മവസ്്്്്ലയൺ്്സ്ക്്ബ്മേസ്്്്്കൗൺ്്സിലർ്്അ
വാർ്്ഡിന്ഇരിങ്്ാലക്്്ടനഗരസഭയിമല41കൗൺ്്സിലർ്്മാരി
ൽ്്നിന്്്ം38-ാംവാർ്്ഡ്കൗൺ്്സിലർ്്സി.സിഷിേിൻ്്അർ്്ഹ
നായി.നഗരസഭയിലം്പപ്ഞത്യകിച്്്വാർ്്ഡിലം്നടത്്ിയിട്്്ളള
പപ്വർ്്ത്്നങ്്മളമ്ൻ്്നിറ്ത്്ിയാണ്മേസ്്്്്കൗൺ്്സിലർ്്അ
വാർ്്ഡിന്ഇഞദ്്ഹംഅർ്്ഹനായത.്മാലിനയ്സംസ്ക്്രണം,വിവി
ധഞോഡ്കള്മടവികസനം,വാർ്്ഡിൽ്്അർ്്ഹരായമ്ഴ്വൻ്്ഞപ
ർ്്ക്്്ംമപൻ്്ഷനം്മറ്്്സർ്്ക്്ാർ്്ആന്ക്ലയ്ങ്്ളം്ലഭയ്മാക്്ി
ത്ടങ്്ിനിരവധിവികസനപപ്വർ്്ത്്ികൾ്്സവ്ന്്ംവാർ്്ഡിൽ്്ന
ടത്്ിഷിേിൻ്്പശ്ദ്്ഞനടി.തളിയഞക്്ണംഞോളിപറമ്്ിൽ്്വീട്്ി
ൽ്്പഞരതനായസി.മക.ചപദ്്്മ്്്മകനാണ്സി.സി.ഷിേിൻ്്.അ
മ്്സി.ജി.സഞോജിനി.ഭാരയ്സജിലഷിേിൻ്്.വിേയ്ാർ്്ഥികളായ
ആേിത്്്ഷിേിൻ്്,അഡേ്വത്ഷിേിൻ്്എന്്ിവർ്്മക്്ളാണ.്മിക
ച്്പപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്നടത്്ിയിട്്്ളള4-ാംവാർ്്ഡ്കൗൺ്്സിലർ്്
അൽ്്ഞോൺ്്സഞൊമസ,്9-ാംവാർ്്ഡ്കൗൺ്്സിലർ്്രഞമഷ്വാ
രിയർ്്,17-ാംവാർ്്ഡ്കൗൺ്്സിലർ്്േിജ്ലാസർ്്,32-ാംവാർ്്ഡ്
കൗൺ്്സിലർ്്എം.ആർ്്ഷാജ്എന്്ിവമരമവസ്്്്്ലയൺ്്സ്ക്്ബ്
പപ്ഞത്യകപ്രസ്കാരങ്്ൾ്്നൽ്്കിആേരിക്്്ം.

ഈവർുുഷലുതുപുെികുുളി
ആവോഷംഒഴിവാകുുി
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:ഇരിങ്്ാലക്്്ടമവസ്്്്്ലയൺ്്സ്ക്്േിമ്്്ആ
ഭിമ്ഖയ്ത്്ില്ള്്പ്ലിക്്ളിആഞോഷംഈവർ്്ഷംഞവമണ്്ന്്്
വച്്്.സർ്്ക്്ാരിമ്്്മകാവിഡ-്19ഞോടന്േന്്ിച്്്ളളനിർ്്ഞദ്്ശ
ങ്്ൾ്്അന്സരിച്്്പ്ലിക്്ളിആഞോഷംവിപ്ലമായിസംഘടി
പ്്ിക്്്വാൻ്്കഴിയാത്്തിനാലാണ്ആഞോഷംഞവമണ്്ന്്്വച്്
ത.്ഇരിങ്്ാലക്്്ടമവസ്്്്്ലയൺ്്സ്ക്്ബ്പപ്സിഡ്്്്ഷാജ്ക
ണ്്ംക്ളത്്ി,ലയൺ്്സ്ക്്ബ്318ഡിഅഡീഷണൽ്്കാേിനറ്്്
മസപക്ട്്റിഅഡവ്.മക.ജിഅജയക്്മാർ്്,മചയർ്്മാൻ്്ഷാജൻ്്ച
ക്്ാലക്്ൽ്്,ക്്ബ്മസപക്ട്്റിസതീശൻ്്നീലങ്്ാട്്ിൽ്്,പട്ഷറർ്്ഞോ
ൾ്്സൻ്്കല്്്ക്്ാരൻ്്എന്്ിവർ്്വാർത്്ാസഞമ്്ളനത്്ിൽ്്പമങ്്
ട്ത്്്.

ത്ശ്രിനല ഇ്്്ീരിയർ ഡിസസഫനഴസ്ായ സപ്ര്ിങ് ഇ്്്ീരീഫയ
ഴസ്ം്സിസിടിവിഓഫട്്ഫമഷൻരംഗനത്്പര്മ്ഖരായഫോക്്സ്ഓ
ണം്ഫചർന്്്ത്ശ്ർടൗൺനരാലീസ്കൺഫപ്ോൾറ്മിഫലക്്്ഓഫട്്
മാറ്്ിക്ടച്്്പഫ്ീഹാ്്്്സാനിസറ്്സർഡിസന്രൻസർനൽക്ന്്്

മംഗലംഡാം:വയ്ാപാരസ്്ാപ
നങ്്ൾത്റന്്്പപ്വർത്്ിക്്ാ
ന്ള്്അന്മതിനൽകണമമ
ന്്്വയ്ാപാരികൾആവശയ്മപ്്
ട്്്.കിഴക്്ഞച്്രിപച്്ായത്്്
ആറാംവാർഡിൽമപ്്ട്്പറഞശ
രിസവ്ഞേശിക്്്മൊവിഡ്സ്്ി
രീകരിക്്്കയം് ഇഞദ്്ഹത്്ി
മ്്്പപ്ാഥമികസമ്്ർക്്പട്്ി
കയിൽമംഗലംഡാംടൗണിമല
ടാകസ്ിഡപ്ഡവർമാർഉൾമപ്്
മടയ്ള്്ചിലർഉൾമപ്്ട്്തിമന
ത്ടർന്്ാണ്വണ്്ാഴിപച്്ായ
ത്്ിമലമംഗലംഡാംടൗൺഉ
ൾമപ്്ട്ന്്12,13വാർഡ്കൾ
കമണ്്യമ്മ്്്്ഞോണായിപപ്
ഖയ്ാപിച്്ത.് സമ്്ർക്് പട്്ിക

യില്ള്്വര്മടപരിഞോധനാ
ഫലം വരാൻ ഡവക്ന്്തം്
ഓണസീസൺകണക്്ിമലട്
ത്്്ംമൊവിഡ്മാനേണ്്ങ്്
ൾപാലിച്്്മൊണ്്്തങ്്ള്മട
സ്്ാപനങ്്ൾത്റക്്ാൻഅ
ന്മതി നൽകണമമന്്ാണ്
വയ്ാപാരികൾ ആവശയ്മപട്
ന്്ത.്മപമട്്ന്്്ള്്അടച്്്പ്ട്്
ൽഞേക്്റി,ഞോട്്ൽഞോല്
ള്്സ്്ാപനങ്്ൾക്്് വലിയ
നഷ്്മാണ് ഉണ്്ായിരിക്്്ന്്
ത.്പട്്ികജാതി - പട്്ിക വർഗ്്
ക്്ാര്മട ഞൊളനികളടക്്ം
സാധാരണക്്ാരായ കർഷക
മൊഴിലാളികളം്മറ്്്ംധാരാള
മായ്ള്്ഞമഖലയാണ്മംഗലം

ഡാം.വാഹനസൗകരയ്ങ്്ളം്
മറ്്്ംഇല്്ാത്്ത്മൊണ്്്ഓണ
സീസണിൽവയ്ാപാരസ്്ാപ
നങ്്ൾഅടഞ്്്കിടക്്്ന്്ത്
ഇത്്രക്്ാർക്്്ംവലിയബ്
ദ്്ിമ്ട്്ാണ.്വയ്ാപാരികള്മട
വിഷമങ്്ൾേന്്മപ്്ട്്അധി
കാരികമള ഞോധയ്മപ്്ട്ത്്ി
യിട്്്മണ്്ന്്്ം കടകൾ ത്റ
ക്്ാന്ള്്അന്മതിലഭിക്്്
മമന്്പപ്തീക്്യിലാമണന്്്ം
ഞകരളാവയ്ാപാരിവയ്വസായി
ഏഞൊപന സമിതി മംഗലം
ഡാംയ്ണിറ്്്പപ്സിഡ്്്്ഷാ
ജിവർക്്ി,ജനറൽമസപക്ട്്റി
വി.അബ്്ാസ്എന്്ിവർഅറി
യിച്്്.

വ്യാപാരസ്്ാപനങ്്ൾത്റന്്്
പ്പവർത്്ിക്്ാന്്അന്വദിക്്ണമെന്്്

ചാലക്്്ടിപര്സ്ഫോറംഓഫീസിൽമധ്സാമ്്ാള്രിന്്്മ്തഫേഹംനൊത്േർശനത്്ിന്വച്്ഫപ്്ൾ
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നോൊഃസമസര്ാഃസഖുിനോഭവനുുു
1195ചിങുും08 മഹുെം04
2020 ഓഗസു്ുുു24രിങുുൾ

മാർകേസംുആമുവർസംഘവംു
വിഖയുാതനോളംബിയനദോവേിസുു്ുു ഗടബുിദയല ഗാരസിയ
മാരദകസിനുുു(1927-2014)ഭാരയുനമ
ഴസുിഡസ്ബാരചുുപദൊേകഴിഞുു15
നുഅനുുരിചുുപശുുാതുുേതുുില,അ
ദദുുഹതുുിനുുുമഹാവിജയതുുിനുുുപി
നുുിനേശകുുികനളപരിദോധികുുാം.
മാരദകസ്ദോകതുുിനേസീരിയ

സ്ദോവലവായനകുുാരുനരബനുുു

വാണ.ു 1967മുതലദോകംഎദപുു
ഴംുദകളകുുാനആടഗുഹികുുുനുുസാ
ഹിതയുനാമമാണത.ുഅതുദകവേംഒ
രുവയുകുുിയുനരദപരലുു.അതുോറുുിന
ദമരികുുയുനര ചരിടതുതുുിനുുു പുടുുാ
ണ.ുഅതുഒരുടപുദതുയകെിയേിസതുുി
നുുു മാനസികാവസുുയാണ.ു അതി
നനമാജികുുലെിയേിസംഎനുുാണു
വിളികുുുനുുത.ു മാരദകസ് എനുുതു
സപ്ാനീഷ്സാഹിതയുതുുിനുുുആനക
ദപരാനണനുു് പെയുനുുതാണു ശരി.
അതുോറുുിനദമരികുുയുനരചരിടതുതുുി
ദേകുുുളുുഒരുകുറുകുുുവഴിയാണ.ുഅ
ദദുുഹതുുിനുുു"വണഹണടഡുഡുഇദയ
ഴുസ്ഓഫുദോളിറുുുയുഡു'(ഏകാനുുത
യുനര ഒരു നുറു വരഷങുുള) എനുു
ദോവോണുഎലുുാറുുിനംുകാരണം!ഇ
തിനന മുനനിറുതുുിയാണദലുു മാര
ദകസിനുദോബലകടുപസ്(1982)േ
ഭിചുുത.ുഅതുസപ്ാനിഷ്ഭാഷയിലപു
െതുുിെങുുിയതുമുതലഒരുകുതിപുുാ
യിരുനുുു. പകരചുുവയുാധിയുനര ദവഗ
തുുിലവിറുുഴിഞുുു.ഈഭാഷയിലഇ
തിദനകുുാളവിറുുഴിഞുുഒരുപുസത്ക
ദമയുളുുു.അതുകബബിളാണ.ുഅമുു
തു േശേകുും ദോപുുി വിറുുഴികുുനപുുടുു
ദോവലനാലപുതുുിയാറുഭാഷകളില
പുെതുുിെങുുി.ഇതുദോവേിനുുുമഹാ
ആദോഷമാണ;ു അലുു ദോവേിസുുുുി
നുുുആദോഷമാണ.ു

ടെഴസുിഡസ്ബാർചുു
എനുുാല മാരദകസിനുുു വിജയം
എങുുനനയാണുഉണുുായതു?അതില
മുനുു്വയുകുുികളനിരണായകമാണ.ു
ആേയുനതുുയാളമാരദകസിനുുുഭാരയു
നമഴസുിഡസ്ബാരചുുയാണ.ുഅവനര
അദദുുഹം നചറുപുുതുുിദേ തനനുു ക
നണുുതുുിയതാണ.ു പതിമുനുുാം വയ
സില തനനുു വിവാഹാഭയുരഥന നര
തുുി. വരഷങുുളകതുുിരുനുു് വിവാ
ഹിതരായി.എണപതുുിദയഴാംവയ
സിോണുനമകസുിദകുുയിലനമഴസുി
ഡസ്വിരവാങുുിയത.ു
1958ോയിരുനുുുവിവാഹം.ആകാ
േതു്ുഅവരസാമുുതുുികദുരിതതുുി
ോയിരുനുുു.1961ലനമകസുിദകുുയി

ലവനുു്താമസംതുരങുുി
യദശഷമാണ,ു ദനരദതുു
തുരങുുിവചുു "ഏകാനുുത
യുനരഒരുനുറുവരഷങുു
ള'ുനരഎഴുതുു്പുനരാരം
ഭിചുുത.ു ദോേിയിലുുാതുു
കാേംമാരദകസിനനദവടുു
യാരി. സിഗരറുു് വാങുുാന
ദൊലംു പണമിലുുായിരു

നുുു.വീടുുുസാധനങുുളവിറുുുംപണയം
വചുുുംകരംവാങുുിയുമാണുകഴിഞുു
ത.ുഎലുുാംനമഴസുിഡസ്ഒറുുയകുുുാണു
ദോകുുിയത.ുദോവലപുരതുുിയായ
ദശഷം490ദപജുളുുദോപുുിബയുുന
സ്അദയഴസുിനേ(അരജുുുീന)ഒരു
ടപുസാധകനുഅയചുുുനോടുകുുണമാ
യിരുനുുു.മാരദകസംുഭാരയുയംുദൊ

സുു്ുുഓഫീസിലനചനുുദപുുളതപാല
ചാരജായി എണപതുുിമുനുു് നപ
ദസാസ് (കെനസി) ആവശയുനപുുടുുു.
അടതുയംുപണംഇലുുാതുുതുനോണുു്
ദോവലരണുുായിപകുതുു്ആേയുഭാ
ഗംഅയചുുു.ബാകുുിപിനുുീരാണുഅയ
ചുുത.ുഎനുുാലദോവലപുെതുുുവ
നുുദോനരേമുുതികളുനരജീവിതംഅ
തിദവഗംമുദനുുെി.

കാർടെൻബാൽടസൽസ്
മാരദകസിനുുു സാഹിതയുജീവിത
നതുുമാറുുിമെിചുുരണുുാമനതുുവയുകുുി
ദോകംകണുുഏറുുവംുവേിയേിറുുെെി
ഏജുുുായകാരനമനബാലനസലസ്
എനുുവനിതയാണ.ുഅവരായിരുനുുു

മാരദകസിനുുു
ഏജുു്ു . 1960
മുതല1980വ
നര ോറുുിനദമ
രികുുനസാഹി
തയുതുുിനുുു വ
സനുുകാേമാ
യിരുനുുു. ദോ
കതുുിനുുു ടശു
ദുു ആ കാേ
തുു് ോറുുിനദമ
രികുുയിദേകു്ു

തിരിഞുുു.ഇതിനുകാരണകുുാരികാ
രനമനായിരുനുുു.അവരകു്ുമുനുുുദോ
ളംഎഴുതുുുകാരുനരഇടുപാടുകളന
രതുുാനുണുുായിരുനുുു.
പാരീസിലകാരനമനനരതുുിയ
കാരനമനബാലനസലസ്േിറുുെെിഏ
ജനസി(1956)എഴുതുുുകാരകുു്ദവ
ണുുിനിയമങുുളനൊളിനചുുഴുതി.അവ
രവിദേശസുുാപനങുുളുമായിപരിഭാ
ഷയകുുുും ടപുസാധനതുുിനുമായി ക
രാറുകളുണുുാകുുി.അവരുനരകരാറുക
ളിലുനരയാണു മാരദകസ് ഉളനപുുനര
ോറുുിനദമരികുുനഎഴുതുുുകാരധനി
കരായത.ുകാരനമനഎഴുതുുുകാരകു്ു
ടപുദൊജനകരമായാണുകരാരഉണുുാ
കുുിയതു.പരിഭാഷയകുുു്കുെഞുുകാ
ോവധിയാണുനലകുുക.പകരപുുവകാ
ശംരചയിതാവിനുതനനുുനലകുി.
പേരകുുുംമുഴുവനസമയഎഴു

തുുുകാരായിതുരരാനകാരനമനുുുഇ
രനപരലുകളസഹായിചുുു.മാരദകസി
നു കാരനമനുമായി അതുുബനുുമാ
യിരുനുുു.അദദുുഹംഅവരകു്ുപുസത്
കങുുളസമരപുുിചുുിടുുുണുു്.നാലപുതുു
ഞു്ുദോകഭാഷകളില"ഏകാനുുതയു
നരഒരുനുറുവരഷങുുള'എതുുിചുുഅ
തുുുതവനിതയാണുകാരനമന.

ഗരുിരറിറബാസ
മാരദകസിനുുുസരവവയുാപനതുുി

നുകാരണമായമുനുുാമനതുുയാളപ
രിഭാഷകനായടഗുിഗെിെബാസയാണ.ു
അദദുുഹം നകാളംബിയ യുണിദവ
ഴസുിറുുിയിനേ നടുൊഫസൊയിരുനുുു.
അദദുുഹവംുഒരുമഹാതുുുതമാണ.ുഅ
ദേഹംസപ്ാനിഷ്ഭാഷയിനേനവത
രംഗതുുിലനപുുടുുമികുുകുതികളംുഇം
ഗുുീഷിനേതുുിചുുു. െബാസ പരിഭാഷ
നപുുടുതുുിയനതലുുാംനനുുായിസവുീക
രികുുനപുുടുുു. ഒെിജിനേിനനനവലുുുനുു
പരിഭാഷയാണു െബാസയുദരത.ുഅ
തുനോണുുാണുമാരദകസ്പെഞുുതു
തനുുുസപ്ാനിഷ്ഭാഷയിലുളുുദോ
വേിദനകുുാള മികചുുതാണു െബാസ
യുനരപരിഭാഷനയനു്ു.
ദോവേിസുു്ുുവദേദോദോരതുു

സാരപെഞുുതനുസരിചുുാണുഏകാ
നുുതയുനരഒരുനുറുവരഷങുുളെബാ
സഏനറുുടുതുുത.ുഎനുുാലമാരദകസ്
ഇതിനായിവരഷങുുളതനനുുകാതുുി
രിദകുുണുുിവനുുു.െബാസഇലുുായിരു
നനുുങുുിലഒരുോറുുിനദമരികുുനസാ
ഹിതയുവസനുുംഉണുുാകിലുുായിരുനുുു.
മാരദകസ്വിരവാങുുിയതിനുപി

നുുാനേആ മുവരസംഘവംുഇതാക
ളിസുുേം ഒഴിചുുിടുു് പിനവാങുുിയിരി
കുുുനുുു.ഇവരദോകനതുുമാറുുി.പുതി
നൊരുസാഹിതയുസാരസവുതംഇവര
സംഭാവന നചയതു.ു ഈഫല രവര
ദൊനേഒരുപുതിയഅനുഭവംസാ
ഹിതയുതുുില സുഷുുികുുാന, ദോക
നതുു മുഴുവനനുറു വരഷങുുളുനര
ഏകാനുുതഅനുഭവിപുുികുുാനഅവ
രകുു്കഴിഞുുു.ശരികുുുംഅനോരു
വിപുുവമായിരുനുുു.എഴുതുുുകാരുനര
അസത്ിതവുനതുുതനനുുപുനരനിരവ
ചിചുുകാേമാണുകരനുുുദൊയത.ു
ഏകാനുുതയുനരഒരുനുറുവരഷ

ങുുളസപ്ാനിഷിലംുഇംഗുുീഷിലംുവ
നുുതുനോണുുാണുതിരിചുുെിയനപുുടുുത.ു
ആദോവലആേയുംമേയാളതുുിോ
ണുവനുുനതങുുിലവായികുുാനനോ
ളുുാതുുതുഎനുു് വിേയിരുതുുനപുുടു
മായിരുനുുു.
ദോവേില,നവളിപാനരനുുദൊ
നേമാരദകസ്എഴുതിയഒരുവാകയുമു
ണു്ു:"വസത്ുകുുളകു്ുഅവയുദരതായ
ഒരുജീവിതമുണു്ു.അവയുനരആതുുാ
വിനന ഒനുുുണരതുുുകദയ ദവണുുു.'
ഈതാദുകുലഉപദൊഗിചുുാണുഅ
ദദുുഹംഎഴുതിയത.ുഒരുസാങുുലപുിക
ടഗുാമതുുിനേ തേമുെകളുനര കഥയാ
ണുപെയുനുുത.ുമുഷിപുുുണുുാകുുാവുനുു
വിഷയമാണ.ു എനുുാല ദോവേിസുു്ുു
ആമുഷിപുുലുു,അതിശയങുുളാണുബാ
കുുിവചുുത.ുജീവിതംഅതിശയകരമായ
യാഥാരഥയുമാണ.ുരകുും മുെിയിലനി
നുുിെങുുി, ജീവനുളുു വസത്ുവിനന
ദപുുനേ,നതരുവിലുനരസഞുുരിചു്ു,ക
യറുുംകയെിവീടുുിദേകു്ുനചനു്ുഅടുകുു
ളയിനേതുുുനുുതുകേനംേിനയാഥാര
ഥയുമലുു;അതുനമുുുനരഭാവനയുനരയാ
ഥാരഥയുമാണ.ു അവിശവുസിനീയമായ
യാഥാരഥയുമാണ.ുഎനുുുംസംഭവികുുാ
വുനുുജീവിതതുുില,ഏതുതരംആ
ദോചനയംുടഭുാനുുമായിതുുീരംു.

െവിര

വഴിഒരുോരശനികടപുശനുമാണ.ുേകുുുയംസാകുുാതകുരികുുു
നുുതിലുനരവഴിഇലുുാതാകുനുുു.വഴിേകുുുയമലുു.അതുനോണുു്
ഓരമകളിനേപുരാതനവഴികളനാംമണുുിടു്ുമുരരുത.ുഓരമക
ളനിരമിനചുുടുകുുണം.വഴിഎദപുുഴംുപിരിയുകയാണ.ുജനന
തുുിനുുുയംുമരണതുുിനുുുയംുഓദൊവഴി.കുടുുിമുടുുാതുുവഴി.
മനസിനേവഴികളജേതുുിനേനുുദൊനേമാഞുുുദൊകുനുുു.
നിഷജിദോഎനുുയുവകവിയുനര"വഴി'(എഴുതു്ു,ജുകേ)
യിലഒരുവഴിവിചാരമുണു്ു.പരവതങുുളംുമരുഭുമികളംുഅവ
യുനര വഴികള വായുവിലംു നവളുുതുുിലംു ഉദപകുുികുുാറു
നണുുനു്ുകവിഎഴുതുനുുു.കവിയുനരകാഴചുയിലമണുുിലംുമര
ചുുിലുുകളിലംുഒരുദൊനേവഴികളദതരാവുനുുതാണ.ുഎനുുാല
വീടുുിനുളുുിനേവഴികനളകുുുെിചു്ുഅടതുഉെപുുിലുു.കവിതയിലഇ
ങുുനനവായികുുാം:
"വീടുുിനുളുുില
നരനുുുനരനുുു
നതറുുായവഴികള
കനണുുടുകുുുകഅതികഠിനം'.
അജുുാതവഴികളഎവിനരനിദനുുഇനിയംുനവളിനപുുരാ
നുണു്ു.

വഴിയുടെദാർശനികത

ൊലമുതരുെൾുു
മമ്്്ട്്ി
സിനിമദൊടുളുുതനുുുഅഭിനിദവശംസഫേമാകുുു
നുുതിലഎം.രി.യുനരരചനകളകു്ുപങുുുനണുുനു്ുമമുുു
ടുുിപെയുനുുതിലസൗദുുരയുമുണു്ു.നാലുനകടു്ുവായിചുു
ദപുുളഅതിനേകഥാപാടതുമായി,സംഭാഷണങുുള
ഉരുവിടുുുനോണുുാണുഅഭിനയം പരിശീേിചുുനതനുു്
വിനയദതുുനരഅദദുുഹംനവളിനപുുടുതുുുനുുു.
കെ.എം.െരെൻ
"താന ദോവേില ഒരുസന്പഷയുേിസുു്ുുആനണനുു്
സാഹിതയുവിമരശകനായനക.എം.തരകനപെയുമാ
യിരുനുുു.
റോസിറോമസ്
സി.നജ.ദോമസിനുുുഭാരയുഎനുുതിലുപരിവിമരശക
നായഎം.പി.ദൊളിനുുു മകളഎനുുനിേയിോണു
ദോസിദോമസ്എനുുുംഏതുസമയതുുുംനവടുുിതുുുെ
നു്ുപെഞുുത.ുഎം.പി.ദൊളിനുുുമുനപിലസി.നജ.ആ
രുമലുുഎനു്ുഅവരപെഞുുിടുുുണു്ു.
റോസഫ്മ്ണ്്റശ്്രി
മഹാവിമരശകനായിരുനുുദോസഫുമുണുുദശുുരിഒരു
ദോവലഎഴുതിയിടുുുണു്ു-നോഴിഞുുഇേകള.അ
ദദുുഹതുുിനുഒരുദോവേിസുുുുായിഅെിയനപുുരണനമ
നുുായിരുനുുുആടഗുഹനമനു്ുടപുമുഖപടതുടപുവരതുുക
നായിരുനുുപി.ടശുീധരനപെഞുുദോരകുുുനുുു.
വി.ടി.ഭട്്െിരിപ്്ാട്
ഒരുഉലപുതിഷണ്ുവാകുനുുതുഎങുുനനയാനണനുു്
പഠികുുാനവി.രി.ഭടുുതിരിപുുാടു ഒരുഇനസുുുുിറുുുയുടുുിലംു
ദൊയിടുുിലുു.ഔപചാരിക വിേയുാഭയുാസമിലുുാതിരുനുു
അദദുുഹംഒരുതീനപുുരിയായിരുനുുു."അടുകുുളയില
നിനു്ുഅരങുുദതുുകു്ു'എനുുനാരകനമഴുതിയവി.രി.
മറുുുളുുവരകു്ുഒരുപാഠയുവിഷയമായിതുുീരനുുു.

വാകുുുെൾുു
1)എനികു്ുഅസാധയുമായചിടതുങുുളാണുഞാനവരചുുിടുുുളുു
ത;ുഅനതങുുനനസാധയുമാകുുാനമനുു്എനികുു്പഠിദകുുണുുതു
ണുുായിരുനുുു.
-പാദബുാുപികുുാദോ
(സപ്ാനിഷ്ചിതരുൊരന)
2)ശരതകുാേതുു്ഞാനോരുസതയുംതിരിചുുെിഞുുു;എനുുു
യുളുുിലഅദപുുളഅദുശയുമായദവനോയിരുനുുു.
-ആലദബരകമയുു
(തരുഞു്ുനോവലിസു്ുുു)
3)ചിേപുസത്കങുുളിലവായനകുുാരഅവരുനരഅഭിടപുാ
യംദപജിനുുുവശങുുളിലംുഅരിയിലംുഎഴുതാറുണു്ു;ഇതുപു
സത്കദതുുകുുാളരസകരമാണ.ുഈദോകംഅതുദൊനോരു
പുസത്കമാണ.ു
-നോരജുസനുുായന
(സപ്ാനിഷ്,അനമരികുുനചിനുുകന)
4)നമുുുദരതുദൊനേഗൗരവദമെിയതാണുഉറുമുുുകളുനരടപു
ശനുങുുളംു.എനുുാലഅവഒരുശബുുവുമുണുുാകുുുനുുിലുു.
-റസെ്ിനനോണു്ു
(ഇനുുുയന,ടബുിടുുീഷ്എഴുതുുുകാരന)
5)മിതതവും,നനുു,സതയുംഎനുുിവഇലുുാതുുഇരങുുളിലയാ
നോരുമഹതവുവുമിലുു.
-ലിനോനോൾനറുുുുയു
(െഷയുനദോവേിസു്ുുു)

അക്്രജാലെം
എം.കെ.ഹരികുമാരുു
9995312097
Email:mkharikumar797@gmail.com

ഗബര്ിയേൽഗാർസിേമാർയേസം്ഭാരയ്മമഴസ്ിഡസ്രാർച്്പയോദയം്

നോവിഡുവയുാപനംരാജയുനതുുജനാധിപതയുടപുടകുിയനയതരസനപുുടുതുുാതിരികുുുനുുതിനു
നതരനുഞുടുപുു് കമുുിഷനഇേകുഷന നരതുുിപുു്സംബ
നുുിചുുവിശാോരിസുുാനതുുിലുളുുമാരഗനിരദേശങുുള
പുെനപുുടുവിചുുിരികുുുകയാണ.ുനോവിഡുദടുൊദടുുദോള
പാേിചുുുനോണുു് ദോടുുരമാരംു സുുാനാരഥികളംു നതര
നുഞുടുപുു് ഉദേുോഗസുുരംു കകദോരതുുു നീങുുിയാല
കാരയുങുുളസുഗമമാകുനമനുുാണുകമുുിഷനടപുതീകുുികുുു
നുുത.ുരാജയുസഭാസീറുുുകളിദേകുുുളുുനതരനഞുുടുപുുുംചി
േഉപനതരനുഞുടുപുുുകളംുവിജയകരമായിനരതുുിയിടുുു
നണുുങുുിലംുനവംബെിലബിഹാെിനേനിയമസഭാ നതര
നഞുുടുപു്ുനരതുുാനായാദേകാരയുകുുമതയുനരവിജയംഉ
െപുുാകുുാനാക.ുടപുചാരണവംുമറുുുംഡിജിറുുോകുുുദപുുള
രാഷ്ടരുീയകകുുികളകുുുംസുുാനാരഥികളകുുുംമാടതുമലുു,
ദോടുുരമാരകുുുംതുേയുാവസരംേഭികുുുദോഎനുുശങുുയു
മുണു്ു.
മാസക്ംുസാമുഹയുഅകേവംുസുരകുുാമാനേണുുങുു
ളംുപാേിദചുുദോടുുരമാരകുു്സമുുതിോനംനിരവഹികുുാ
നാക.ുഅവരകകകളിലഗുുൗസംുധരിചുുിരികുുണം.തിരി
ചുുെിയേിനായിആവശയുനപുുടുദപുുളമാടതുദമമാസക്ുമാദറുു
ണുുതുളുുു.ദൊഗേകുുണമുളുുവരകുുുംപനിയുളുുവരകുുും
ദോകുുണനലകിടപുദതുയകസമയംഅനുവേികുുുനമനുുനി
രദേശംമറുുുളുുവരുനരസുരകുുനയകരുതിയാകാം,പദകുു
ടപുാദൊഗികമലുു. അങുുനനയുളുുവദൊടു കാതുുിരികുുാ
ദോ,വീണുുുംവരാദോപെയുനുുതുകുടുതലബുദുുിമുടു്ുസു
ഷുുികുുുകദയയുളുുു.എണപതുവയസിനുദമലടപുായമുളുു
വരകുുുംകവുാെകുുുനിദോ,ഏകാനുുവാസതുുിദോഉളുുവ
രകുുുംഅവശയുസരവീസിലഉളുുവരകുുുംതപാലദോടു്ു
സൗകരയുംനലകാനാണുതീരുമാനം.ഇതുദപാളിങുശതമാ
നംഉയരതുുാനസഹായികുുും.എനുുാലകുറുുമറുുതാകുുിയി
നലുുങുുിലഇതുദുരുപദൊഗംനചയുുാനംുസാധയുതയുണു്ു.
ദൊളിങുഉദേുോഗസുുരുനരദോേിയിലംുമാറുുംവരുനുുു
ണുു്. ദൊളിങുബുതുുുകളിലസാനികറുുസറംുദോപുുും
നവളുുവംു ദനരദതുു തനനുു ഒരുകുുിവയദുകുുണുുി വരംു.
ബുതുുിനേകയുുനിശുുയികുുുദുപുളപാേിദകുുണുുഅക
േംവയുകുുമാകുുിവുതുുംവരദചുാുമദറുാുഅരയാളനപുുടുദതുു
ണുുതുണുു്.സട്തുീകളകുുുംപുരുഷനുുാരകുുും ഭിനുുദശഷി
കുുാരകുുുംദവണുുിടപുദതുയകകയുുതയാൊകുുുകയംുശാരീ
രികഅകേംപാേിദകുുണുുതിനാലമറുുുളുുവരകു്ുകാതുുി
രികുുാനുളുുകദസരകളംുസൗകരയുങുുളംുഒരുകുുുകയംു
നചദയുുണുുിവരുനുുതുഇതാേയുമായാണ.ുദപാളിങ,ുകൗണുുിങു
ദവളയിലുളുുനിയടനുുുണങുുളനിഷക്രഷദയാനരപാേി
ദകുുണുുിവരംു.വിശാേമായദപാളിങുബുതുുുകളകനണുു
തുുുകനയനുുതാണുമനറുാുരുനവലുുുവിളി.സാമുഹയുഅക
േംനിരബനുുമായതിനാലകുടുതലബുതുുുകളംുടകുമീ
കരിദകുുണുുതുണു്ു.ഒരുബുതുുിനേദവാടുുരമാരുനരനയണുും
ആയിരതുുിനുളുുിലനിരദതുുണുുിവരംു.
സുുാനാരഥികളകുു്ദോടുുരമാനരദനരിലകണുു്ദോടുു്
ദതരാനഅവസരംനലകുനുു,വീടുകളകയെിയിെങുുിയു
ളുു ടപുചാരണതുുിനു വിേകുുിനലുുങുുിലംുസുുാനാരഥികുു്
സവുനുുംപരയുനരഅംഗസംഖയുകുടുുാനാവിലുു.പരമാവധി
നാലുദപനരമാടതുദമഒപുുംഅനുവേികുുു.ദോഡുദോകള
കു്ുപതുുുവാഹനങുുളഎനുുതുഅഞുുുവീതംഅരമണി
കുുുരഇരവിടുു്എനുുുപെയുനുുുണുു്.ജിലുുാഭരണകുരതുുി
നുുുഅനുമതികു്ുഅനുസുതമായിൊേികുുുംഅനുവാേം
നലകുനുുു.നതരനഞുുടുപു്ുകമുുിഷനമുനുുിലകാണുനുു
സാഹചരയുങുുനളലുുാംരാഷ്ടരുീയകകുുികളഇതിനകംഉള
നകുുണുുിടുുുണു്ുഎനുുുവയുകുുമാകുുുനുുതാണുഅവരുനരത
യാനെടുപുുുകള.പേപാരടുുികളംുനവരചവുലൊേികളസം
ഘരിപുുിചു്ുഗുണദോഷങുുളമനസിോകുുികുുഴിഞുുു.വിഡി
ദയാദകാണഫെനസുകളംുപതിവാണ.ുയാടതുാനചേവംു
സംഘാരനതുുിനേദലുുശങുുളംുഗണയുമായികുെയുനുുതി
നാലദേശീയകകുുികളകു്ുഡിജിറുുല,നവരചവുലസാദങുു
തികവിേയുദൊരാണുതാതപുരയും.
ഈനോവിഡുകാേനിയടനുുുണങുുളകുുിരയിലദോക
തുു് ഏതാണുു് മുനുുു ഡസന രാജയുങുുള ദേശീയ നതര
നുഞുടുപുു്നരതുുിയിടുുുണുു്.എനുുാലദോകതുുിനേഏറുു
വംുവേിയജനാധിപതയുരാജയുതു്ുഅതുനരകുുുദപുുളപ
േഘരകങുുളംുനിരണായകമാണ.ുഡിജിറുുലടപുചാരണവംു
സാമുഹയുമാധയുമങുുളംുഅരങു്ുകകയരകുുുദപുുളകണ
കറുുുിവിറുുിഎനുുതുവളനരടപുധാനം.ബിഹാരദൊലുളുുഒരു
സംസുുാനനതുുടഗുാമീണജനതനയനതരനഞുുടുപുുിനുസ
ജുുരാകുുുകനയനുുതുനചെിയകാരയുമലുു.ദശഷിയംുദശമുഷി
യുമുളുുദേശീയപാരടുുികളുനരടപുചാരണശകുുികുുുമുനുുി
ലടപുാദേശികപാരടുുികളംുനചറുകകുുികളംുേിലുുിപുടുുുകാ
നരദൊനേയാകംു.സാമുഹയുമാധയുമങുുളിലുനരയുളുുവയുാ
ജവാരതുുകളംുവിദേുവഷ ടപുസംഗങുുളംുനരതുുുനുുവനര
നിശബുുരാകുുാനനതരനഞുുടുപു്ുകമുുിഷനഎനുുുനചയുുും
എനുുതിനംുഉതുുരമുണുുാകണം.നീതിയുകുുമായജനവി
ധിയുണുുാകുനമനു്ുഉെപുുുവരുദതുുണുുതുഈനോവിഡുകാ
േതു്ുഅനിവാരയുമാണ.ുബിഹാരഅതിനുുുഉരകലുുാകുനുുു.

കൊവിഡ്ൊലകത്്
കെരകഞ്്ട്പ്്്െൾ

വി.എം.സുധീരനുു

തിരുവനനുുപുരംഅനുുരുുദേശീയവിമാനതുുാവളതുുി
നുുുസവുകാരയുവതകുരണംജനതാ
ലുുപരയുങുുളുുകുുുംസംസുുാനതാ
ലുുപരയുതുുിനംുതീരുുതുുുംവിരുദുു
മാണ.ുരാഷ്ടരുതുുിനുുുനൊതുസ

മുുതു്ുസവുകാരയുകുതുുകയായഅോനിടരുുപുുിനുതീ
നെഴുതിനകുുടുകുുുനുുനരപരിമാടതുമാണുഅത.ുസവു
കാരയുവതകുരിചുുാദേവികസനംവരുഎനുുനതറുുായ
ടപുചരണങുുളിലുനരജനങുുനളനതറുുിദുുരിപുുികുുാനാ
ണുഇദപുുഴനതുുസംഘരിതനീകുും.
മുപുുതിനായിരംദോരിയിദേനെവരുനുുനൊതു
സവുതുു്ദവണുുടതുനിയടനുുുണങുുദോനിബനുുനക
ദോഇലുുാനതസവുകാരയുകുതുുകയായഅോനിടരുു
പുിുനുകകമാറുനുുഈജനവഞുുനനയഎദുതുവ
േിനൊരുസംഭവമായിചിടതുീകരികുുാനാണുഅോ
നിസദ്ൊണുുദസഡുടപുചാരകരുുടശുമികുുുനുുത.ു
വസത്ുതകളുുകുു് നിരകുുാതുു വാേഗതിയാണു
അവനൊനകുു ഉനുുയികുുുനുുത.ു തിരുവനനുുപുരം
വിമാനതുുാവളതുുിനുുുവികസനതുുിനായാലംുജ
നങുുളുുകു്ുഅധികസൗകരയുങുുളുുഏരുുനപുുടുതുുുനുു
തിനായാലംുദകടദുുുസരുുകുുാരിനുുുകീഴിലുളുുഎയ
രുുദൊരുുടുു്അദോെിറുുികുു്കഴിയുനുുടതുമറുുാരുുകുുുമാ
കിലുു.
ഇദപുുളുുതനനുു ദസവനതുുിലംുവരുമാനതുുി
ലംുഈവിമാനതുുാവളംമുനുുിലുുതനനുുയാണ.ു
യഥാരഥസുുിതിഇങുുനന:
*തിരുവനനുുപുരംഅനുുരുുദേശീയവിമാനതുുാ
വളം വനുു ോഭതുുിോണു ടപുവരുുതുുിചുുുവരുനുുത.ു
2017-18സാമുുതുുികവരുുഷതുുിലുു169.32ദോരിരു
പയാണുോഭം.2018-19ലുുഇതു179.63ദോരിരുപ
യായിഉയരുുനുുു.സവുകാരയുവതകുരണനതുുമുനുുനി
രുുതുുിവിമാനതുുാവളതുുിനുുുവരുമാനംകുെചുുുകാ
ണികുുാനുളുുരുഢനീകുുംദവുയാമയാനമടനുുുാേയ
തുുിനുുു ഭാഗതുുുനിനുുുണുുായി.നിരവധിവിമാന

സരവീസുകളുു നിരുുതുുുനുു സാഹചരയുതുുിദേകുു്
അവരുുഎതുുിചുുു.
വിമാനകുുമുുനികളുുസരവീസുകളുുനരതുുാനുുത
യാൊനയങുുിലംുദവുയാമയാനഅധികുതരുുസമുുതി
ചുുിലുു.തുരരുുനുു്ഇതുുിഹാദ,ുഎമിദെറുു്സ,്സൗേിയ,
കലുുദുബായ,ുമേിദുുുതുരങുുിയവിമാനസരവീ
സുകളുുനിരുുതുുോകുുി.നജറു്ുഎയരുുനവയുസ്സമുുു
രുുണമായിനിരതുുിയതിനുപകരമായിആറുടുുുകളി
ലുുസ്കപസ്നജറു്ുസരവീസിനുതയാൊനയങുുിലംു
അനുവേിചുുിലുു.സവുകാരയുവലുുകുുരണതുുിനുതിരുവ
നനുുപുരംവിമാനതുുാവളതുുിനനപാകനപുുടുതുുാ
നുുവരുമാനംകുെയകുുുുകഎനുുസിവിലുുഏവിദയ
ഷനുുഅധികുതരുനരകളുുകുുളികളുനരഭാഗമായിരു
നുുുഇനതലുുാം.ഈദുഷുുോകു്ുഉദപകുുിചു്ുതിരുവന
നുുപുരംവിമാനതുുാവളതുുിദേകു്ുകുടുതലുുവിമാ
നസരവീസുകനളതുുികുുാനുുദകടദുുുസരുുകുുാരുുതയാ
ൊയാലുുഈവിമാനതുുാവളംഇനിയംുകുടുതലുു
ോഭതുുിനേതുുാകുുാനാവംു.
=യാടതുകുുാരുനരഎണുുതുുിലവനുുവരുുധനയാ
ണുഉണുുായിടുുുളുുത.ു2011-12ലുുആഭയുനുുര-വിദേശ
യാടതുകുുാരുനരഎണുും25േകുുമായിരുനുുതു2017-
18ലുു44േകുുമായിഉയരുുനുുു.2018-19ലുുയാടതുകുുാ
രുനരഎണുും45.59േകുുമായിവരധിചുുു.വരുമാന
തുുിലംുയാടതുകുുാരുനരഎണുുതുുിലംുഇടതുദയനെ
മുദനുുറുുമുണുുായവിമാനതുുാവളനതുുസവുകാരയുടരുു
പുുിനുകകമാറുനുുതുതുഗുുകുപരിഷ്കാരമാനണനുു
തിലുുസംശയമിലുു.
=വികസനതുുിനുുുകാരയുതുുിലംുവനുുമുദനുുറുു
മാണ.ുനിേവിലുളുു628ഏകുുെിനുപുെദമ18ഏകുു
രുുഭുമികുരിഏനറുുടുകുുുനുുടപുടകുിയപുരുുതുുിയാകു
നുുദോനരപുതിയനരരുുമിനലുുബിലുുഡിങിനുവഴി
നൊരുങുുും.അതിനായി600ദോരിരുപഅനുവ
േികുുനപുുടുുിടുുുണു്ു.1,500ദോരിരുപനചേവിലുുദനര
നതുുനരപുുാകുുിയവികസനപദുുതികളുുകു്ുപുെദമ
യാണിത.ു
=ജനഹിതംമാനിചുുുംയാടതുകുുാരുനരസൗകരയു
ങുുനളമുനുുനിരുുതുുിതുരരുുവികസനപദുുതികളുുഏ
നറുുടുകുുുനുുതിനംു ആഭയുനുുര-രാജയുാനുുര വിമാന

സരുുവീസുകളുുകുടുതോയിആരംഭികുുുനുുതിനംു
എയരുുദൊരുുടുു്അദോെിറുുികുു്കഴിയുനുുതുദൊനേ
സവുകാരയുകുതുുകടരുുപുുിനുകഴിയിലുു.
=വിമാനതുുാവളനരതുുിപുുിനുനലുുപരിചയമു
ളുുസംവിധാനമാണുഅനിവാരയും.അോനിടരുുപുുി
നുവിമാനതുുാവളനരതുുിപുുിലുുമുനുുപരിചയമിലുു.
= ദകടദുുുസരുുകുുാരിനുുുവയുവസുുകനളലുുാംഅ
ോനികുു് ദവണുുി മാടതും രുപനപുുടുതുുിയിടുുുളുുതാ
ണ.ുദേേംനചയുുുനുുതിനുചുരുങുുിയകരുതലുുസം
ഖയുദൊലംുപെഞുുിരുനുുിലുു.
= മറുു്പേവിമാനതുുാവളങുുളുനരസവുകാരയുവ
ലുുകുുരണതുുിലുുദകടദുുുസരുുകുുാരുുമുദനുുടുുുവചുുനി
ബനുുനകളുുതിരുവനനുുപുരതു്ുഉണുുായിരുനുുിലുു.
ആടനുുുയിനേ ദോഗപുരം ടഗുീനുുഫീലുുഡുവിമാന
തുുാവളതുുിനുആേയുമുനുു്വരുുഷതുുിനകം2700
ദോരിരുപഉളുുനപുുനരരണുുാംഘടുുതുുിലുു4300ദോ
രിരുപനിദകുുപികുുണനമനുുാണുവയുവസുു.
= ഓദൊയാടതുകുുാരിലുുനിനുുുംഈരാദകുുണുു
തുകസംബനുുിചു്ുയാനോരുപഠനവംുനരതുുിയി
രുനുുിലുു.
= ഇദപുുളുുയുസരുുനഡവേപനുമുു്ുഫീസ്ഇന
തുുിലുുആഭയുനുുരയാടതുകുുാരിലുുനിനു്ു506രുപവീ
തവംുവിദേശയാടതുകുുാരിലുുനിനു്ു1069രുപവീത
വുമാണുപിരികുുുനുുത.ുഇതിലുുനിനുുുംയാഥാടകുമം
168രുപയംു336രുപയംുഅോനിഎയരുുദൊരുുടുു്
അദോെിറുുികു്ുനോടുതുുാലുുമതി.ഈഇനതുുിലുു
മാടതുംഏതാണു്ു131ദോരിരുപഅോനികു്ുഒരുവ
രുുഷതുുിലുുോഭംകിടുുും.
=അോനിടരുുപുുിനനസഹായികുുുകനയനുുഒറുു
േകുുുയദുതുനരയാണുസരുുവകരുനീകുുങുുളംുദക
ടദുുുസരുുകുുാരുുനരതുുിയിടുുുളുുത.ു
=വിമാനങുുളുനരോനുുഡിങ/ുഹൗസിങുഫീസു
കളുു,നോദമഴസുയുലുുസുുാപനങുുളിലുുനിനുുുംകാരുു
പാരുുകുുിംഗുസൗകരയുങുുളുുഒരുകുുിനകുുടുകുുുനുുതി
ലുുനിനുുുമുളുുവരുമാനം,പരസയുങുുളുുഇനതലുുാം
ദചരുുനു്ുഒരുവരുുഷം98.64ദോരിരുപഅോനികു്ു
കിടുുും.
= ഇതിനനലുുാംപുെനമയാണുവിമാനതുുാവള

തുുിനുുു628ഏകുുരുുഭുമി.ഇതാണുഅോനിയുനര
ഏറുുവംുവേിയആകരുുഷണം.ഈഭുമിയിലുുപുതി
യസംരംഭങുുളുുആരംഭികുുാനംുഭുമിമെിചുുുനലുുകി
വനുുദോതിലുുവരുമാനംഉണുുാകുുാനുമാകംു.
=എരിസി നരതുുിപുുിനുദവണുുിവരുനുു ഭാരിചുു
നചേവിലുുനിനുു് അോനിനയ ഒഴിവാകുുിയിരികുുു
നുുുഎനുുാണുഅെിയുനുുത.ു
=എയരുുദൊരുുടു്ുഅദോെിറുുിനിയമതുുിനുവിരു
ദുുമായി50വരുുഷദതുുകു്ുകരാരുുനീടുുിയതുഅോനി
കു്ുദവണുുിതനനുുയാണ.ു
= ദൊഗയുതാനിരുുണയം,പദുുതിനിരദേശംഎ
നുുീകാരയുങുുളുുഅതീവതിടുകുുതുുിോണുനരതുുി
യത.ു
=ചുരുകുുതുുിലുുസരുുകുുാരുുതാലുുപരയുവംുജന
താലുുപരയുവംുസമുുുരുുണമായിഅോനികുുുദവണുുി
ബേിയരുുപുുിചുുിരികുുുകയാണ.ുനരതുുിപുുുകാരനനനുു
നിേയിലുുഅോനികു്ുനോളുുോഭതുുിനുദകടദുുുസ
രുുകുുാരുുവഴിനൊരുകുുിയിരികുുുകയാണ.ു
=നിരേിഷുുകകമാറുുപദുുതിയിലുുജീവനകുുാരു
നരദസവന-ദവതനവയുവസുുകനളകുെിചു്ുയാനോ
രുപരാമരുുശവുമിലുു.
=ഡലുുഹിഉളുുനപുുനരയുളുുവിമാനതുുാവളങുു
ളുനരസവുകാരയുവതകുരണംമുേംഎയരുുദൊരുുടു്ുഅ
ദോെിറുുികുുും രാടഷുുുതുുിനംുവനുുനഷുുമാണുവരു
തുുിയത.ു
=ഡലുുഹിവിമാനതുുാവളംദോകതുുിനേഏറുു
വംുനചേദവെിയതാനണനുുാണുഇുുുരുുനാഷണലുു
എയരുു ടരുാനുുസദ്ൊരുുടുു്അദോസിദയഷനുുഡയെ
കറുുുരുുജനെലുുവിദശഷിപുുിചുുിടുുുളുുത.ു
=സവുകാരയുവലുുകുുരികുുനപുുടുു മംുകബ എയര
ദപാരുുടു്ുനരതുുിപുുുകാരായജിവിനകടരുുപുുിനനതിനര
ഗുരുതരമായസാമുുതുുികടകുമദകുുടുകളുുകുുുംഅ
ഴിമതികുുും സിബിഐ ദകനസടുതുുിരികുുുകയാ
ണ.ു
= വിമാനതുുാവളസവുകാരയുവതകുരണതുുിനുുു
ദോഷഫേങുുളുുമുരളിമദോഹരുുദോഷിനചയരുുമാ
നായപാരുുേനമു്ുുപബുുികുഅകുുൗണു്ുസ്കമുുിറുുിചു
ണുുികുുാടുുിയിടുുുണു്ു.

=സീതാൊംനയചുുുരിനചയരുുമാനായിരുനുുപാ
രുുേിനമുുുിനുുുസുുുുാനഡിങുകമുുിറുുിവിമാനതുുാവള
ങുുളുനരഎലുുാകാരയുങുുളംുഎയരദപാരുുടു്ുഅദോെി
റുുിയിലുുതുുനനുു നിേനിരുുതുുണനമനുുാണു ശുപാ
രുുശനചയതുിടുുുളുുത.ു
=മുനുുഅനുഭവങുുളിലുുനിനുുുപാഠംഉളുുനകുു
ളുുാനതയാണുസവുകാരയുവലുുകുുരണതുുിനുഅതിരു
കവിഞുു ടഭുമവുമായി ദകടദുുുസരുുകുുാരുു മുദുനുടുുു
ദൊകുനുുത.ു
= തടനുുുടപുധാനമായതംുഎയരുുദോഴസു്ഓപുു
ദെഷനുമായിബനുുനപുുടുു ടപുവരുുതുുനങുുളുുകുു്ഉ
പദൊഗിദകുുണുുിവരുനുുതുമായതിരുവനനുുപു
രംവിമാനതുുാവളംസവുകാരയുവലുുകുുരികുുുനുുതു
രാജയുസുരകുുനയ ടപുതികുേമായി ബാധികുുുനമ
നുുതു അതീവ ഗൗരവദുതുനര കാദണണുുിയിരി
കുുുനുുു.
= ദകടദുുുപബുുികുഎുുുരുുകടുപസസ്നരതുുിയ
വിേയിരുതുുേിലുുഎയരുുദൊരുുടുു്അദോെിറുുിയു
നരദെറുുിങു90.02ആണ.ുഎകസുേുു്ുദെറുുിങുഉളുു
അദോെിറുുിയിലുു നിനുുും വിമാനതുുാവളങുുനള
സവുകാരയുവതകുരികുുുനുുതുഅരഥശുനയുവംുദുരു
ഹവുമാണ.ു
= രാജയുതുു്എയരദപാരുുടുു്അദോെിറുുിയുനര
കീഴിലുളുുവിമാനതുുാവളങുുളുുസവുകാരയുവതകു
രികുുാനുളുുഒരുനടുപാദപുുസലംുഇനലുുനുു്ദവുയാമ
യാനസഹമടനുുുി രാജയുസഭയുകുുു നലുുകിയ ഉെ
പുുുംേംഘികുുനപുുടുുിരികുുുകയാണ.ു
രാജയുതുുിനുുുനൊതുസമുുതുു്നോളുുയരികുുാ
നുുസവുകാരയുകുതുുകകമുുനികുു്സരുുവസൗകരയു
ങുുളംു നചയതുുനോടുകുുുനുു ദകടദുുു സരുുകുുാരി
നുുുദേശദടുോഹഅജണുുയുനരഭാഗമായിതിരുവ
നനുുപുരം വിമാനതുുാവളം സവുകാരയുവതകുരി
കുുാനുളുുതീരുമാനംപിനുുവേിദചുുമതിയാക.ുഅ
തിനായിശകുുമായജനടപുതിദൊധംഉയരുുനുുുവ
ദരണുുിയിരികുുുനുുു.
നചകനു,ു നോലുുകുുതുുവിമാനതുുാവളങുുളുു
സവുകാരയുവലുുകുുരികുുുനുുതിനുനീകുുംഉണുുായദപുു
ളുുഅതിനനനചറുതു്ുപരാജയനപുുടുതുുിയതുഅത
തുസംസുുാനസരുുകുുാരുകളാണ.ുഇനിനയങുുിലംു
കുടുതലുുശകുുമായടപുതിദഷധടപുതികരണതുുിനു
സംസുുാനസരുുകുുാരുുമുദനുുടുുുവരണം.യാനോരു
കാരണവശാലംുദസുുുുറു്ുസദപുുരുുടു്ുഎടഗുിനമുുുിലുുഒ
പുുിരിലുുഎനുുുടപുഖയുാപികുുാനംുഅതിലുുഉെചുുുനി
രുുകുുാനുമുളുു വിടുുുവീഴചുയിലുുാതുു നിേപാടു സം
സുുാനസരുുകുുാരിനുുു ഭാഗതുുുനിനുു് ഉണുുാകുക
യംുദവണം.

മാപ്്്അര്്ഹിക്്ാത്്ജനവഞ്്ന
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കവ ള്് മ ്ണ്് യി ൽ്് 
സാ യ ്ധ രാ യ മാ ശോ യി സ്്്്് 
സം ഘ കമ ത്്ി യ താ യി പ രാ തി 
വയനാട:ുനിരവിൽുുപുഴയകുു്ുപുറകമവയനാടു
പവളുുമുണുുയിൽുുസായുധരായമാകോയിസു്ുുു
സംഘപമതുുിയതായിേരാതി.ൈിണറുുിങുുലി
ലുളുുവീടുുിലാണുഇനുുപലപുലർുുപചുുസരതുീൈ
ളംുപുരുഷനുുാരംുഉൾുുപപുുടുുസംഘംഎതുുിയ
ത.ുകോളിങുപെലുുമർുുതുുിവീടുുുൈാപരഉണ
ർുുതുുിഭകുുണവംുഅരിയംുആവശയുപപുുടുു
സംഘംവീടുുിൽുുകലറുുിടുുകപുുൾുുഓെികപുുയതാ
യംുവീടുുുെമയായസര്തുീപൊലീസിൽുുഅറിയി
ചുുു.സംഭവതുുിൽുുപൊലീസ്അകനുവഷണം
ആരംഭിചുുു.ൈഴിഞുുദിവസവംുകമഖലയിൽുു
മാകോയിസു്ുുുസാനുുിധയുംഉണുുായിരുനുുു.വയ
നാടുനിരവിൽുുപുഴയിലാണുൈഴിഞുുദിവസം
ആയുധധാരിൈളായമാകോയിസു്ുുുസംഘപമ
തുുിയത.ുപോണുുർുുനാടുപൊലീസ്കസുുുുഷൻുുേ
രിധിയിപലനിരവിൽുുപുഴമുണുുപകുുമു്ുകോ
ളനിയിലാണുആയുധധാരിൈളായഅഞുുംര
മാകോയിസു്ുുുസംഘപമതുുിയത.ുകോളനിയി
പലഅനീഷ,്രാമൻുുഎനുുിവരുപെവീടുൈളിൽുു
ൈഴിഞുുദിവസംരാരതുിഎടു്ുമണികോപെമു
നു്ുസര്തുീൈളംു,രണു്ുപുരുഷനുുാരുമാണുവനുു
ത.ുഇവർുുവീടുൈളിൽുുനിനുുുംഅരിയംുമറു്ു
സാധനങുുളംുവാങുുിമെങുുിപയനു്ുവീടുുുൈാർുു
േറയുനുുു.അരമണികുുുകോളംഇവർുുരണു്ു
സംഘങുുളായിഇരുവീടുൈളിലംുെിലവഴിചുുു.
സംഭവവുമായിെനുുപപുുടു്ുപൊലീസ്അകനുവ
ഷണംആരംഭിചുുു.ജയണുു,സുനുുരി,ഉണുുിമായ
എനുുിവരെങുുുനുുമാകോയിസു്ുുുസംഘമാണു
വനുുപതനുുാണുസുെന.

തനദ്്ശബതരബഞ്്ട്പ്്്:പ്തിയനിേപാട്കള്മായിമ്സ്േീംേീഗ്
ദീ പ ്മ റ്് പ്് ള്്ി
കോഴികകുുട:ുതകദുുശസവുയംഭരണസുുാേ
നങുുളികലകുുുളുുപതരപഞുുടുപുുികലകു്ുപു
തിയനിലോടുൈളുമായിമുസ്ലീംലീഗ.ുപത
രപഞുുടുപു്ുമുപനുുരുകുുതുുിപുുുഭാരമായി
ോർുുടുുിഘെൈങുുൾുുകു്ുനൽുുൈിയവിശദമായ
സർുുകുുുലറിലാണുപതരപഞുുടുപുുിൽുുപൊ
തുവായംുസുുാനാർുുഥിനിർുുണയതുുിൽുുരേു
കതുയൈിചുുുംസവുീൈരികകുുണുുമാനദണുുങുുൾുു
ലീഗുസംസുുാനകനതുതവുംവയുകുുമാകുുിയി
രികുുുനുുത.ുമുനുുുതവണരതുിതലേഞുുായ

തു്ു/മുനിസിപുുൽുു/കോർുുപുുകറഷൻുുതലങുുളി
ൽുുഅംരങുുളായവർുുവീണുുുംമൽുുസരികുുാ
ൻുുോടുളുുതലുു.ഒകരവീടുുിൽുുനിനു്ുഒനുുില
ധിൈംകേർുുമൽുുസരികുുുനുുതുഒഴിവാകുു
ണം.പോതുുംസീറുുിപുുു30ശതമാനംഎങുുി
ലംുപുതുമുഖങുുൾുുആയിരികുുണം.ഇതിൽുു
യുവതിയുവാകുുൾുുകു്ുരേുാമുഖയുംനൽുുൈ
ണം.സുുാനാർുുഥിനിർണയതുുിൽുുേറയുനുു
ഘെൈങുുളാണിവ.
മുനു്ുതവണമതുുരിചുുവർുുമാറിനിൽുുകുു
ണപമനുുനിർുുകദശം2010ലംുോർുുടുുിനൽുുൈി

യിരുപനുുങുുിലംുേലസുുലങുുളിലംുലംഘി
കുുപപുുടുുു.എനുുാൽുുഈതവണനിർുുകദശങുു
ൾുുൈർുുശനമായിോലികുുാൻുുതപനുുയാണു
തീരുമാനം.ഈവിഷയങുുളിൽുുആർുുകുുുംരേു
കതുയൈമായിഇളവുനൽുുൈാനംുസധയുതയിലുു.
കുകറവർുുഷങുുളായിസീറു്ുവിടുുുപോടുകുുാ
പതമതുുരികുുുനുുവർുുഇകപുുഴംുോർുുടുുിയിലു
ണു്ു.ഇതുുരകുുാർുുകുുുമുനുുിൽുുഇനിമറുുുവഴി
ൈളുണുുാവിലുു.ഇതുുരനിർുുകദശങുുൾുുോലി
കുുപപുുടുുിടുുുകടുുഎനുുുേരികോധികുുാൻുുജി
ലുുാതലോർുുലപമുുുറി സമിതിൈളുമുണു്ു.

കത്്ിയമർന്്ത്
10േക്്ംഏക്്ർവനം
സാനുുാരകുുസ:്ൈാലികോർണിയയിൽ
ഇനിയംുശമികുുാതുുൈാടുുുതീേതുുുല
കുുംഏകുുർവനംവിഴുങുുികുുഴിഞുു
തായിഔകദുോരിൈവുതുുങുുൾ.ആയി
രകുുണകുുിനുവീടുൈളംുകോെിൈൾവി
ലമതികുുുനുുവസത്ുവൈൈളംുൈതുുി
യമർനുുിടുുുണു്ു.േതിനായിരങുുൾഭവന
രഹിതരായി.അപമരികുുൻെരിരതുതുുി
പലതപനുുഏറുുവംുവലിയൈാടുുുതീദുര
നുുങുുളിൽഒനുുാണിത.ുയുഎസ്പഫഡ
റൽസർകുുാരിപുുുസഹായംരേുസിഡ
ു്ുുകോണൾഡുരെുംപുരേുഖയുാേിചുുിടുുുണു്ു.
ദുരനുുതുുിൽസർവതംുനഷുുപപുുടുുവർ
കുുുളുുസഹായങുുളാണുരെുംപുരേുഖയുാ
േിചുുിടുുുളുുത.ു
ഒരാഴെുയായിടുുുംതീഅണയകുുുാനാ

യിടുുിലുു.ൈാടുുുതീയുപെവയുാേനംമനുുരതി
യിലാകുുാൻഅഗുുിശമനകസനയകുുുു
ൈഴിഞുുിടുുുപണുുനുുാണുഅവൈാശവാ
ദം.13,700ഓളംഅഗുുിശമനകസനാജീ
വനകുുാരാണുതീനിയരനുുുികുുാൻൈഠി
നാധവുാനംപെയുുുനുുത.ുകദശീയരാർഡു
ൈളംുയുഎസ്കസനയുവുപമലുുാംസ
ഹായികുുുനുുുണു്ു.കുടുതൽഇെിമിനുു
ലിനംുഅതുവഴിഅഗുുിൊധയകുുുും
സാധയുതയുപണുുനുുാണുൈാലാവസുുാ
രേുവെനം.ഇതുഭീഷണിയാപണനു്ുഅ
ഗുുിശമനകസനാവുതുുങുുൾേറഞുുു.
ഏറുുവംുകോശമായഅവസുുേിനുുിടുുു
എനുുുേറയാറായിടുുിപലുുനുുാണുൈാലി
കോർണിയയിപലവനംമരനുുുാലയംെീ
ഫുകോംകൊർടുുർെവുീറു്ുപെയതുത.ു

ഒരാഴെുമുൻപുഇെിപവകടുുറുുാണുവന
തുുിൽതീേിടുതുുമുണുുായത.ുേലസുു
ലങുുളിലായിതീേെർനുുുേിെികുുുൈയാ
യിരുനുുു.മുനുുാലുദിവസതുുിനിപെേ
തിനായിരതുുികലപറതവണൈനതുു
ഇെിമിനുുകലറുുതുേലഭാരങുുളിലായിതീ
േിടുതുുമുണുുാകുുുൈയായിരുനുുു.ഓര
സു്ുുു15നുകശഷംവനതുുിൽ585സുുല
ങുുളിൽതീേിടുതുുമുണുുായിഎനുുാ
ണുൈണകുുാകുുുനുുത.ുഇതിൽേലതംു
വിദുരരേുകദശങുുളിലായിരുനുുു.അഗുുി
നാളങുുളുപെവലിയകുുസുുുുറുൈൾരുേ
പപുുടു്ുഅതുഎങുുുംവയുാേികുുുൈയായി
രുനുുു.വനകതുുടുകെർനുുുളുുരരുാമീ
ണകമഖലൈളികലകുുുംതീനാളങുുൾേ
െർപനുുതുുി.

കൊവിഷീൽഡ ്പറ്ത്്ിറക്്്ക 
എല്്ാ അനമ്തികൾക്്്ം 
ശേഷം: എസഐ്ഐ
നയുുഡൽഹി:പോവിഡു
19പനതിരായവാകസുിൻ
പോവിഷീൽഡു73ദിവസ
തുുിനുളുുിൽവിേണിയിലി
റകുുുപമനുുറികപുുർടുുുൈൾ
സീറംഇൻസുുുുിറുുുയുടു്ുഒഫുഇ
നുുുയ(എസ്ഐഐ)തളുുി.
വാകസുിൻനിർമികുുാനംു
ഭാവിഉേകോരതുുിനുകവ
ണുുിസുകുുികുുാനംുമാരതുമാ
ണുസർകുുാർഅനുമതിന
ൽൈിയിടുുുളുുത.ുഓകസുഫ്
ഡുസർവൈലാശാലയംുരെുി
ടുുിഷ്ഫാർമൈമുുനിഅ
സര്െുാപസകനൈയംുകെർ
നുുുവിൈസിപുുിചുുവാകസുി
പുുുമുനുുാംഘടുുംേരീകുു
ണംപുർതുുിയായിടുുിലുു.എ
ലുുാനെേെിരൈുമങുുളംുപുർ

തുുിയായിഅംരീൈാരംലഭി
ചുുാൽമാരതുകമഇതുവാണി
ജയുാെിസുുാനതുുിൽവിേ
ണിയിലിറകുുുഎനുു്എ
സ്ഐഐരേുസത്ാവനയി
ൽഅറിയിചുുു.
അകതസമയം,ഇപകുുലുും
അവസാനകതുുപെഇനുുുയ
യകുു്ുപോവിഡു19വാകസുി
ൻലഭികുുുപമനു്ുകൈരനുുുആ
കോരയുമരനുുുികോ.ഹർഷവ
ർധൻേറഞുുു.േരീകുുണ
ങുുൾശരിയായദിശയിൽമു
കനുുറിയാൽവർഷാനുുുയതുുി
ൽനമുകുുുവാകസുിൻസവു
നുുമാകംു.നിലവിൽ26വാ
കസുിനുൈളാണുേരീകുുണ
തുുിപുുുവിവിധദശൈളിലു
ളുുപതനുുുംമരനുുുി.

<അശവുതി:ആതുുവിശവുാസംവർധികുുും.മംര
ളകവളയിൽുുേപങുുടുകുുും.രേുവർുുതുുനകശലിയി
ൽുുമാറുുങുുൾുുവരംു.
<ഭരണി:ൈാരയുനിർവഹണശകുുിവർധികുുും.
പുതിയഉകദുയാരംലഭിയകുുുും.േദുുതിസമർുുപുുണ
തുുിൽുുലകുുുയരേുാപതുികനടംു.
<ൈാർുുതുുിൈ:പുതിയവയുാോരവയുവസായങുു
ൾുുകുുുതുെകുുംകുറിയകുുുും.ഔകദുയാരിൈമായിചു
മതലൈൾുുവർധികുുും.കസവനസാമർുുതുുുയതുുാൽുു
രേുൈീർുുതുുിയുണുുാകംു.
<കരാഹിണി : വിശിഷുുവയുകുുിൈപള േരിെയ
പപുുടുവാനവസരമുണുുാകംു.േരിരശുമങുുൾുുകു്ുഫല
മുണുുാകംു.സനുുാനപസൗഖയുമുണുുാകംു.ഓർുുമുുശ
കുുിവർധികുുും.
<മൈയിരം :ഗുഹരേുകവശനെെങുു്നിർവഹി
യകുുുും.സംഘകനതുതവുസുുാനംഏപറുുടുകുുും.െ
ർുുചുുയിൽുുവിജയിയകുുുും.അഭിരേുായവയുതയുാസങുു
ൾുുേരിഹരിയകുുുും.
<തിരുവാതിര:കുടംുെതുുിപലഅേരയുാപതു
തൈൾുുേരിഹരിയകുുുും.സത്ുതയുാർുുഹമായ രേുവ
ർുുതുുനംൈാഴെുപവയകുുുും.
<പുണർുുതം:വയുവസുുൈൾുുോലിയകുുുുവാൻുു
ൈഠിനരേുയതനുംകവണുുിവരംു.പെലവുൈൾുുകുുുനി
യരനുുുണംകവണുുിവരംു.
<പുയുും:ആരശുയിചുുുവരുനുുെനുുുവിനുസാ
മുുതുുിൈസഹായംനൽുുകംു.ഓർുുമുുിചുുുരേുവർുുതുുി
യകുുുുവാൻുു സാധിയകുുുും. സംഘകനതുതവുസുുാ
നംഏപറുുടുകുുും.
<ആയിലയും:പുതിയഉകദുയാരംലഭിയകുുുും.േ
ദുുതിസമർുുപുുണതുുിൽുുലകുുുയരേുാപതുികനടംു.പു
തിയരേുവർുുതുുനങുുപളപുുറുുിപുനരാകലാെിയകുുുും.
<മൈം:ധർുുമുുരേുവർുുതുുിൈൾുുകുുുംപുണയുരേുവ
ർുുതുുിൈൾുുകുുും സർവാതുുനാസഹൈരിയകുുുും.
സംഘകനതുതവുസുുാനംഏപറുുടുകുുും.
<പുരം:വിജുുാനങുുൾുുആർുുജുുിയകുുുുവാന

വസരമുണുുാകംു.സഹോഠിൈകളാപൊപുുംവികനാ
ദ-ഉലുുാസയാരതുപുറപപുുടംു.ആതുുവിശവുാസംവർ
ധികുുും.
<ഉരതും:േിതാവിപുുുആവശയുങുുൾുുേരിരണി
യകുുുും.വാഹനഉേകയാരംസുകുുിയകുുുണം.സവു
നുുംരശുദുുകുുുറവുഅനയുപരേഴിേറയുവാൻുുഉേ
കയാരിയകുുുരുത.ു
<അതുും:ആതുുവിശവുാസംവർധികുുും.രേുാ
യാധിൈയുമുളുുവരുപെ വാകുുുൈൾുു അനുസ രി
യകുുുും.സവുതു്ുതർുുകുുംേരിഹരിയകുുുും.
<െിരതു:ൈാരയുനിർവഹണശകുുിയംുരേുവർുുതുു
നകുുമതയംുവർധികുുും.സനുുാനപസൗഖയുതുുാ
ൽുുആശവുാസമുണുുാകംു.
<കൊതി:ആതുുവിശവുാസവംുൈാരയുനിർവഹ
ണശകുുിയംുമകനാകധരയുവംു രേുതാേവംുവർ
ധികുുും.പുതിയഗുഹംവാങുുുവാനുളുുആരരുഹം
തലകുുുാലംഉകേകുുിയകുുുും.
<വിശാഖം: ആരരുഹസാഫലയുതുുിനായി രേു
കതുയൈവഴിോടുൈൾുു കനരംു. രേുതയുകുുമായംുേ
കരാകുുമായംു അർുുഹതയുളളവപര അനുകമാദി
യകുുുും.
<അനിഴം:കദഹതുുിപുുുഇെതുഭാരതുുിനുകുുീ
ണമുണുുാകംു.ജീവിതപചുുലവുകുറയകുുുുവാൻുുതീ
രുമാനിയകുുുും.കജാലികുടുതലാൽുുയാരതുമാറുുിപവ
യകുുുും.
<തുകകുുടുു:ഐശവുരയുവംു സമാധാനവംു സവു

സുുതയംുആതുുവിശവുാസവംുൈാരയുനിർവഹണ
ശകുുിയംുദാമുുതയുപസൗഖയുവംുഉണുുാകംു.മംരള
ൈർുുമുുങുുളിൽുുേപങുുടുകുുും.
<മുലം:ശുഭൈർുുമുുങുുളിൽുുഏർുുപപുുടുനുുതുന
നുുലുു.അധികകുുേങുുൾുുകുുുവികധയനാകംു.ആ
തുുാർുുതുുസുഹുതുുിപനഅെദുുതുുിൽുുനിനുുുംര
കുുിയകുുുും.
<പുരാെം:സുേരിെിതമായകമഖലയിൽുുേണം
മുെകുുുവാൻുു തയുുാറാകംു. സനുുാനപസൗ ഖയുമു
ണുുാകംു.പുതിയഉതുുരവാദിതുുുവങുുൾുുഏപറുുടു
കുുും.
<ഉരതുാെം:ജീവിതേങുുാളിയിൽുുനിനുുുംയാഥാ
ർുുതുുുയങുുകളാടുപോരുതുുപപുുടുനുുആശയങുുൾുു
സവുീൈരിയകുുുും.നലുുതുപെയതുാലംുഅവരണന
യുണുുാകംു.
<തിരുകവാണം:സാമുുതുുിൈഅനിശുുിതാവ
സുുൈൾുു േരിഹരിയകുുുും. അവധി ലഭിചുുയകുുുാ
തുുതിനാൽുുമകനാവിഷമംകതാനുുും.
<അവിടുും:മംരളൈർുുമുുങുുൾുുകുുുകനതുതവുംന
ൽുുകംു.കദവാലയദർുുശനതുുാൽുുസമാധാനമുണുുാ
കംു.ൈാരയുനിർവഹണശകുുിവർധികുുും.
<െതയം: അനാവശയുമായ ആധി ഉകേകുുി
യകുുുണം.ഉതുുാഹവംുഉകനുുഷവംുകുറയംു.േര
സേ്രവിശവുാസംനഷുുപപുുടുുതിനാൽുുസംയുകുുസം
രംഭതുുിൽുുനിനുുുംേിനുുാറംു.
<പുകരാരുടുുാതി:സത്ുതയുാർുുഹമായകസവനം
ൈാഴെുപവയകുുുുവാൻുുസാധിയകുുുും.വിഷമഘടുും
തരണംപെയുുും.
<ഉരതുടുുാതി:ഉതുുരവാദിതുുുവങുുൾുുവർധികുുും.
മനസുുകനുാുഷവംു ആതുുസംതുപതുിയംു ഉണുുാ
കംു.ഔകദുയാരിൈചുമതലൈളിൽുുനിനുുുംഒരാഴെു
കതുുയകുു്ുവിടുുുനിലകുുുും.
<കരവതി: ൈഫ നീർുുകദുാുഷകരാരങുുൾുു വർധി
കുുും.വികരാധിൈൾുുവർധികുുും.വയുവസുുൈൾുുോ
ലിയകുുുുവാൻുുസാധിയകുുുുൈയിലുു.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബര്ഹ്്ബര്ീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻ നമ്്്തിരിപ്്ാട്

കാലിഫോർണിയയിലല കാട്്്തീ

ബിഹാർ തെരതഞ്ട്പ്്്് 
മാറ്്ിവയക്്്ില്്: തെര. കമ്്ിഷൻ
േറുു്ന:െിഹാർനിയമസഭാപതരപുഞുടുപുു്
കുതയുസമയതുുുതപനുുനെകുുുപമനുുുപതര
പുഞുടുപുുുൈമുുിഷൻ.പോവിഡു19വയുാേ
നംതുെരുനുുസാഹെരയുതുുിൽപതരപുഞു
ടുപുുുമാറുുിവയകുുുണപമനുുുെിലരാഷ്രെുീയ
ൈകുുിൈൾആവശയുപപുുടുുിരുനുുു.ഇതികോടു
രേുതിൈരികുുുൈയായിരുനുുുൈമുുിഷൻ.ഒ
കകുറുുെർ-നവംെർമാസങുുളിലാണുെി
ഹാർനിയമസഭാപതരപുഞുടുപുു്നെകകുു
ണുുത.ു
മഹാമാരിയുപെൈാലതുു്നിയമസഭാപത
രപുഞുടുപുുുൈളംുഉേപതരപുഞുടുപുുുൈളംു
നെകുതുണുുപതങുുപനപയനുുുവിശദമായമാ
ർരനിർകദശങുുൾപുറതുുിറകുുിയിരുനുുുൈ
മുുിഷൻ.കോടുുർമാർകുു്കൈയുറൈളംുമാ
സക്ുമുണുുായിരികുുണപമനുുതുൾപപുുപെനി
ർകദശങുുളാണുൈമുുിഷൻമുകുനുടുുുവചുുിരി
കുുുനുുത.ു
അകതസമയം,െിഹാറിൽഎൻഡിഎമു
ഖയുമരനുുുിനിതീഷ്കുമാറിനുൈീഴിൽഒറുു
പകുുടുുായിമതുുരികുുുപമനുുുെിപജേികദശീ
യഅധയുകുുൻപജ.േി.നഡുുഅറിയിചുുു.െി
പജേി,ഐൈയുദൾ,രാംവിലാസ്ോസവുാപുുു
കോകുജനശകുുിോർടുുിഎനുുിവഒരുമിചുുു
തപനുുമതുുരികുുും.രേുതിേകുുതുുിനുഅധി
ൈാരംമാരതുമാണലകുുുയം.ജനനനുുയലുുഅ
വരുപെഅജൻഡ.ഇകുുാരയുംജനങുുൾകുുറി
യാപമനുുുംനഡുു.

കൈലാസ പർവതത്്ിലലക്്്ം 
കൈനീസ ്ലസനാ വിനയ്ാസം
നയുുഡൽഹി:നിയരനുുുണകരഖയി
പലസംഘർഷതുുിനുേിനുുാപല
കൈലാസേർവതതുുിനുസമീ
േംകെനവൻകോതിൽകസനാ
വിനയുാസവംുനിർമാണരേുവർ
തുുനങുുളംുനെതുുുനുുതായിഉേ
രരുഹെിരതുങുുൾ.ഈവർഷംഏ
രേുിലിൽആരംഭിചുുനെേെിൈൾ
കൈലാസ,്മൻസകോവർകമഖല
പയയുദുുഭുമികുുുസമാനമാകുുി
പയനുുുംെിരതുങുുൾവയുകുുമാകുുു
നുുു.മികസലുൈളംുഇവവികകുു
േികുുാനുളുുവാഹനങുുളംുവപര
എതുുിചുുിടുുുണു്ുഇവിപെ.കഹനുുവ
വിശവുാസരേുൈാരംേവിരതുമായ
കൈലാസതുുിൽഇതാദയുമാണു
കെനകസനാവിനയുാസംനെതുുു
നുുത.ു
ലഡാഖിൽൈെനുുുൈയറാൻരശു
മിചുുകെനയുമായിഏറുുുമുടുുലു
ണുുായതിനുേിനുുാപലകൈലാ
സയാരതുിൈർകുുായിപുതിയകോ
ഡുനിർമിചുുതിപുുുകേരിൽകനപുുാ
ളംുഇനുുുയയപുകുുതികരരംരപതുു
തുുിയിരുനുുു.ഈസംഘർഷങുു
ൾതുെരുനുുതിനിപെയാണുകൈ
സാസകമഖലയിപലകസനാവി
നയുാസതുുിപുുുെിരതുങുുൾപുറ
തുുുവനുുത.ുകൈലാസം,മൻസ
കോവർ,രാവണതാൾതുെങുുിഇ
വിപെയുളുുതീർഥാെനകൈരനുുുങുുൾ
കഹനുുവ,ൌദുുവിഭാരങുുളുപെ
വിശവുാസങുുളുമായിെനുുപപുുടുു
താണ.ു
ൈഴിഞുു16നുപുറതുുുവനുുഉ
േരരുഹെിരതുതുുിൽൊർകൊളിൻ
പോണുുുമുെിയിരികുുുനുുതായി

ൈാണുനുുതുഎചു്ുൈയു-ു9ഭുതല
കവുോമമികസലംുഇതിപുുുവി
കകുുേണവാഹനവുമാപണനു്ു
വിദഗധുപരഉദുുരിചു്ുഒരുകദശീയ
മാധയുമംറികപുുർടു്ുപെയതു.ുഇവിെ
പതുുവിനയുാസതുുിപുുുസവുഭാവം
േരിരണിചുുാൽനാലുമുതൽഎടുുു
വപരപോകെൽമികസൽകോ
ഞുുറംുമുനുുുറഡാർറാംപുൈളു
മുപണുുനുുുംറികപുുർടു്ു.
എചു്ുൈയു-ു9ഭുതലകവുോമമി
കസലിപുുുരേുവർതുുനംപുർണ
മായിഎചു്ുെി233,കെപു്ു305െി,
കെപു്ു120,കെപു്ു305എ,കവ
എൽസി-20,ഡിഡബുുുയുഎൽ-002
തുെങുുിയറഡാറുൈൾവഴിയാണ.ു
ഇനുുുയൻഭുരേുകദശതുുുനിനു്ു
90ൈികോമീറുുർഅൈപലയാണുമി

കസൽവിനയുാസം.മധയുദുരമി
കസലായതിനാലാണിപതനുുും
രേുതികോധവിദഗധുർ.
കൈലാസയാരതുിൈരുപെസുര
കുുയകുുുുംഅവപരസഹായികുുു
നുുതിനുമായിമുൻപുവളപരകുുുറി
ചുുുകസനിൈപരമാരതുമാണുഇവി
പെനികോരിചുുിരുനുുു.കെനീസ്
സായുധപൊലീസിപുുുഒരുവി
ഭാരമായിരുനുുുഇവരിൽെഹു
ഭുരിേകുുവംു.എനുുാലികപുുൾ
ഇവിപെകസനിൈകോടുുകൊ
പലയായിടുുുണുു്.കസനയുകുുുതാമ
സികുുാൻനിരവധികോടുുലുൈ
ളംുവീടുൈളംുനിർമിചുുിടുുുണുു്കസ
നപയനുുുംഉേരരുഹെിരതുങുുളി
ൽവയുകുും.അെിസുുാനസൗൈ
രയുവിൈസനതുുിപുുുകേരിൽഇ

വിെപതുുെിെറുുൻജനതയുപെ
ഭുമിഏപറുുടുതുുാണുനിർമാണ
ങുുൾ.അവസാനപതുുമുനുുുമാ
സതുുിനിപെകഹകവയിൽനി
നുു്ഒരുൈികോമീറുുർഅൈപലവ
ലിയനിർമാണംനെതുുിയിടുുുണുു്.
ഏരേുിൽ11നുആരംഭിചുുനിർമാ
ണംഈയാഴെുപുർതുുിയായി.
ൈഴിഞുുകമയുജുൺമാസങുു
ളിൽമൻസകോവറികലകുുുളുു
കോഡിൽൈവെിതവാഹനങുുൾ
നീങുുുനുുതിപുുുരണുുുവിഡി
പോദുശയുങുുൾകെനപുറതുുു
വിടുുിരുനുുു.എനുുാൽ,ഇവിപെ
കെനയകുുു്ൈാരയുമായരേുതി
കോധസംവിധാനങുുളിപലുുനുുും
അനുുുചുണുുികുുാണികുുപപുുടുുു.

നേേത്്ിൽ്്നടന്്ത്
കക്ിമിനൽ്്ഗ്ഢാനോചനബയന്്്
ബചന്്ിത്്േ
തിരുവനനുുപുരം:വിമാന
തുുാവളംഅദാനികുു്ോടുു
തുുിനുപോടുകുുുനുുൈാ
രയുപുതുേരസയുമായിഎ
തിർുുകുുുൈയംുരഹസയുമാ
യിേിനുുുണയുകുുുൈയുമാ
ണുസർുുകുുാർുുപെയുുുനുു
പതനുു്രേുതിേകുുകനതാ
വുരകമശുപെനുുിതുുല.
പോെിയവഞുുനയാണുസ
ർുുകുുാർുുഈൈാരയുതുുിൽുു
കൈരളജനതകോടുപെ
യതുത.ുസംസുുാനസ
ർുുകുുാരിനുഭരണേരമായ
അധിൈാരമുളുുഒരുൈമുു
നിഎയർുുകൊർുുടുു്വിൈസ
നംഏപറുുടുകുുണംഎനുു
തുസംസുുാനതാതേുരയുമാ
ണ.ുഅതാണുഈവിഷയ
തുുിൽുുരേുതിേകുുതുുിപുുു
അഭിരേുായം.വിമാനതുുാ
വളകലലതുുിൽുുഅദാനി
കുു്െനുുമുളുുൈമുുനിയു
മായികെർുുനുുതുരൈുിമിനൽുു
ഗുഢാകോെനയാണ.ുസി
റിൽുുഅമർുുെനുു്മംരൾുുദാ
സ്എനുുൈമുുനിപയപതര
പുഞുടുതുുതുആരാണ,ു
ആരുപെനിർുുകദശരേുൈാര
മായിരുനുുു,പെണുുർുുനെ
കുന,ു55ലകുുംഫീസ്
പോടുകുുാൻുുതീരുമാനിചുു
താരുതുെങുുിയകോദയുങുു

ളംുപെനുുിതുുലഉനുുയി
ചുുു.കലഫുമിഷനുമായി
െനുുപപുുടുുആകോേണ
ങുുൾുുപുകുനുുുംമുഖയുമ
രുനുുിമറുേെിേറയാൻുുത
യാറാൈാതുുതുഎനുു്പോ
ണുുാപണനുു്പെനുുിതുുല
കോദിചുുു.ഇകുുാരയുതുുിൽുു
സി.െി.ഐഅെകുുമുളുു
ഏജൻുുസിൈളുപെസമരരു
മായഅകനുവഷണമാണു
രേുതിേകുുംആവശയുപപുുടു
നുുപതനുുുംഅകദുുഹംകു
ടുുികചുുർുുതുുു.മുഖയുമരുനുുിരാ
ജിവയുകുുണം,സർുുകുുാരി
പനതിരായഅഴിമതിആ
കോേണങുുളിൽുുസിെി
ഐകവണംതുെങുുിയആ
വശയുങുുളുനുുയിചുു്വയുാഴാ
ഴെുസംസുുാനപുതുമുഴു
വൻുുവാർുുഡുൈളിലംുയു
ഡിഎഫിപുുുജനരേുതിനി
ധിൈൾുുസതയുാരരുഹംനെ
തുുും.രതുിതലേഞുുായ
തുുുൈളിപലഅംരങുുൾുു,
ജനരേുതിനിധിൈൾുുഇലുുാ
തുുിെതുു്യുഡിഎഫിപുുു
പതരപുഞുടുകുുപപുുടുുരേു
തിനിധിൈൾുുഎനുുിവർുുഅ
വരുപെവീടുുികോഓഫിസി
കോസതയുരരുഹംനെതുുു
പമനുുുംപെനുുിതുുലേറ
ഞുുു.

"ഫസ്്്്്ബെൽ':ഈആഴച്മ്തൽ
കായികവിനോദക്്ാസ്കളം്
തിരുവനനുുപുരം: പൊ
തുവിദയുാഭയുാസ വകുപുു്
കൈറുു് വികടുുഴുസ് വഴി
സംകരുേഷണംപെയുുുനുു
'ഫസുു്ുുപെൽ'കരുോരരുാമി
പുുുഭാരമായി1500ഡി
ജിറുുൽ കുുാസുൈളുപെ
സംകരുേഷണംപുർതുുി
യാകുുി. പൊതുവിഭാര
തുുിൽകോര,ൈരിയർ,
കോടുുികവഷൻ കുുാസുൈ
ൾആരംഭിചുുതിപുുുതുെ
ർചുുയായി ൈായിൈ
വികോദ കുുാസുൈളംു
ഈ ആഴെു ആരംഭി
കുുും.മാനസിൈാകോരയുകുുാസുൈൾപസപറുുും
െർആദയുവാരംതുെങുുും.നിലവിൽരേുതിമാ
സം 141 രാജയുങുുളിൽ നിനുുായി 442 പെറാ
കെറുു്കഡറുുഉേകോരംകൈറുു്വികടുുഴുസി
പുുുപവബ-ുപോകെൽപുുാറുു്കോമുൈളിലുപെ
ലഭികുുുനുുുണുു്.യുെയുുബുൊനലികലയകുുു്17.6
ലകുുംവരികുുാരംുരേുതിമാസം15കോെിൈാ
ഴെുൈളംുഉണുു്.കൈറുു്വികടുുഴുസ്യുെയുുബുൊ
നലിൽനിയരനുുുിതേരസയുങുുൾഅനുവദിചുു
തുവഴിആദയുമാസംലഭിചുുേരസയുവരുമാനമാ
യ15ലകുുംരുേമുഖയുമരനുുുിയുപെദുരിതാശവുാ
സനിധിയികലയകുുു്സംഭാവനപെയുുാൻതീ
രുമാനിചുുതായികൈറുു്(കൈരളഇൻരഫുാസര്െു
കെുർആുു്പെകുകോളജികോർഎഡയുുകകുു
ഷൻ)സിഇഒപൈ.അൻവർസാദതുു്അറിയി

ചുുു.
"ഫസുു്ുുപെൽ'ഡിജിറുുൽകുുാസുൈൾെദൽ
കുുാസുൈളായിടുുലുു അവതരിപുുികുുുനുുപതങുുി
ലംുആദയു വാലയും ോഠപുസത്ൈങുുളുമായി
െനുുപപുുടുുകുുാസുൈൾമാരതുകമപസപറുുുംെർ
വപരസംകരുേഷണംനെതുുുൈയുളുുു.നിലവി
ൽഎടുുാംകുുാസിപലസംകരുേഷണംപെയതുര
ണുു്എപുുികോഡുൈൾരണുുാംവാലയുംോഠപു
സത്ൈങുുളികലതായതിനാൽഒകടുുെറിൽഇ
വ പുനഃസംകരുേഷണം പെയുുും.സംസുുാന
തുുിപുുുവിവിധജിലുുൈളിൽകുുാസുൈൾതയുുാ
റാകുുി വരുനുുുണുു് .ഓരസുു്ുു 28മുതൽ പസ
പറുുുംെർമുനുു്വപരഫസുു്ുുപെലുുിൽപറഗുലർ
കുുാസുൈൾ ഉണുുായിരികുുിലുു. ഓണകുുാല
പുതുേരിോെിൈൾരേുകതുയൈമായിരേുസിദുുീ
ൈരികുുും.
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സവു ർ ണ കുു ട തു്ു ഹക സ്എൻഐഎഅറസ്്്്്ചെയത്വചെ
പര്തിചെർക്്ാൻഇ.ഡി
കൊച്്ി:സവ്രണക്്ടത്്്രകസിലഎന
ഐഎഅറസ്്്്്കചയത്വകേപപ്തിരചര
ക്്ാന എനരോഴ്സ്കേ്്്് ഡയറകറ്്്
രററ്്്നടപടിത്ട
ങ്്ി.കള്്ക്്ടത്്്
നടത്്ാനപണം
നലകിയനിരക്്
പകകേയാണ് പപ്
തിരചരക്്്ക.തി
ര്വനന്്പ്േ
കത്് വിരദേനാ
ണയ്വിനിേയഏ
ജന്്്്ോകേ ഇഡി
രോദയ്ംകചയത്.്
സവ്പന്യം് ക്ട്്
രം് വനരൊതി
ലയ്എസ്രോളരസോഹേികച്്ന്്ക
കണ്്ത്്േിോണ്നടപടി.
സവ്രണക്്ടത്്് രകസ്ോയിെന്്

കപ്്ട്്്എനഐഎഅറസ്്്്് കചയത്നി
രക്്പകകേയാണ്ഇഡിപപ്തിരചരക്്ാ
കോര്ങ്്്ന്്ത.്എറണാക്ളം, േേപ്്്
റം,രൊഴിരക്്ട്സവ്രദേികളാണ്ഇട
നിേക്്ാകേകസ്്്്ംസം്രനേരത്്അറ
സ്്്്് കചയത്ിര്ന്്്. ഇവര്കട സാമ്്
ത്്ികരപ്സാതസ,്നിരക്്പിച്്ത്കക
ള്്പ്്ണോരോത്ടങ്്ിയവഅരന്വേ

ണപേിധിയിലവരം്.രകസ്അരന്വേ
ണത്്ിക്്്ഭാരോയിട്്ാണ്വിരദേനാ
ണയ്വിനിേയഏജന്്്്ോകേരോദയ്ംകച

യത്ത.് സവ്പന്
യം്ക്ട്്രം്വ
നരൊതിലയ്
എസ് രോളര
സോഹേികച്്
ന്് കകണ്്ത്്
േിോണ്നടപ
ടി. ഇതിനികട
പപ്തികള്കട
സവ്ത്്്വകക
ള സംെന്്ി
ച്്്ം ഇഡി അ
രന്വേണംആ

േംഭിച്്്.ഭ്സവ്ത്്്ഉളകപ്്കടരകപദ്്്ീക
േിച്്ാണ്അരന്വേണം.കള്്ക്്ടത്്്–
കമ്്ീേനത്കഭ്േിയം്അപ്്ാരട്്്കേ
ന്്്്കളം്വാങ്്ാനസവ്പന്ഉപരോരി
ച്്തായി കകണ്്ത്്ിയിര്ന്്്. സ്ഹ്
ത്്്ക്്ള്കടരോ െന്്്ക്്ള്കടരോ
രപേില പപ്തികളസവ്ത്്്വകള വാ
ങ്്ിയിേിക്്ാകേന്്ാണ്ഇഡിയ്കടനി
രേനം. പപ്തികള്കടവിരദേകത്്സവ്
ത്്്സംെന്്ിച്്്ംഅരന്വേിക്്ാനതീ
ര്ോനോയി.

ദ ുബാ യി ൽ നി നു്ു എ ൻുുഐ എ സം ഘം 
തി രി കചു ുതുുി, കത ളി വ ുക ള ുമാ യി 
കൊച്്ി:സവ്ര്്ണക്്ടത്്ികേവിരദ
േെന്്ംപേിരോധിക്്ാനദ്ൊ
യിരേക്്്രോയഎന്്ഐഎയ്കട
പപ്രത്യകസംഘംകൊച്്ിയിലതിേി
കച്്ത്്ി.സവ്ര്്ണക്്ടത്്്ോയിെ
ന്്കപ്്ട്്പപ്ധാനകതളിവ്കള്്അ
രന്വേണസംഘം രേഖേിച്്്. ഡി
രല്്ോറ്്ിക്്്കാര്്രോയില്കടസവ്
ര്്ണംകടത്്ിയത്ോയിെന്്കപ്്
ട്്വിവേങ്്ളം്ഇതില്ളകപ്്ടം്.അ
രതസേയംവിരദേത്്്ഒളിവിലത്
ടര്ന്്നാല്പപ്തികകളരകേളത്്ി
ലതിേികച്്ത്്ിക്്്ന്്തിലഅനി
ശ്്ിതതവ്ംനീങ്്ിയില്്.

സവ്ര്്ണക്്ടത്്്ോയി െന്്
കപ്്ട്്്ആരോപണവിരധയോയയ്
എഇ ഉരദ്ോരസ്്കേഎന്്ഐഎ
കരട്്കയന്്ത് വയ്ക്്േല്്. സവ്
ര്്ണക്്ടത്്ിക്്്മ്ഖയ്ആസ്പത്ക
േികോോളായ ലഫസല്് ഫേീദി
കനയാണ് പപ്ധാനോയം് രോദയ്ം

കചയത്കതന്്ാണ്വിവേം.സവ്ര്്ണ
ക്്ടത്്്ോയിെന്്കപ്്ട്്്നാല്പപ്
തികള്്വിരദേത്്്ഒളിവില്്ത്ടര്
കയാകണന്്്ം ഇവകേ നാട്്ികേ
ത്്ിക്്ാന്ള്് പേ്േം ത്ടര്കയാ
കണന്്്ം എന്്ഐഎ വയ്ക്്ോ
ക്്ി.കള്്ക്്ടത്്ില്കടേഭിച്്സവ്
ര്്ണംതീപവ്വാദപപ്വര്്ത്്നത്്ിന്
ഉപരോരിച്്്എന്്്കകണ്്ത്്ാന്്
വിരദേത്്്ള്്പപ്തികള്കടകോഴി
എന്്ഐഎക്്്അതയ്ാവേയ്ോണ.്
ലഫസലഫേീദിന്ദ്ൊയിലേ
കറ്്ര്രകസ്ള്്തിനാലഇയാകള
എരപ്്ളഇന്്്യയക്്്്ലകോറ്കേ
ന്്കാേയ്ത്്ിലവയ്ക്്തയില്്.രക
സികേമ്ന്്ാംപപ്തിയായലഫസ
േിന്എതിരേകൊച്്ിഎനഐഎ
രൊടതിജാേയ്േില്്ാവാറനഡ്പ്റ
കപ്്ട്വിച്്ിട്്്ണ്്്.
സവ്ര്്ണക്്ടത്്്രകസില്്യ്എ

ഇഉരദ്ോരസ്്കേരോദയ്ംകചയ്്ാന്്

രനേകത്്വിരദേകാേയ്േപന്്്ാേയം
കത്്് നലകിയിര്ന്്്. ആദയ് ക
ത്്ിന്േറ്പടികിട്്ാത്്സാഹചേയ്
ത്്ില്്വീണ്്്കോര്കത്്്ക്ടിരക
പദ്്്ം നലകി. ഇക്്ാേയ്ത്്ില്് ഔ
രദ്ോരികോയഅന്േതിക്്്സാധയ്
തയികല്്ന്്ാണ്സ്ചന.അവസാ
നഘട്്ത്്ില്്യ്എഇയില്ള്്ചിേ
രൊൺസ്രേറ്്് ഉരദ്ോരസ്്ര്കട
കോഴി രേഖകപ്്ട്ത്്ാനം് എ
ന്്ഐഎപേ്േിച്്ിര്ന്്്.ഭീകേവാദ
െന്്ം കകണ്്ത്്ാകനന്്ായിര്
ന്്്രകസ്എന്്ഐഎക്്്ലകോ
റിയത.്എന്്ാല്്ഭീകേവാദെന്്
ത്്ില്്ഇത്വകേകാേയ്ോയകതളി
വ്കള്്കിട്്ിയിട്്ില്്.ലഫസല്്ഫേീ
ദിക്്്കോഴിഇതിരേക്്്എത്്ാന്്
സഹായിക്്്കേന്്ാണ് സ്ചന.
സവ്ര്്ണക്്ടത്്ില്്നിന്്്രകപദ്്്പേ്
ദ്്കറഡ്പക്സ്്്്ഉള്്പ്്കട്ള്്ഇട
പാട്കളിരേക്്്തിേിയ്കയാണ.്

ഹോ ൺ ഗഗു സ ്ഹന ത ുമാ റുും,
പാ ർ ടുുി യി കെ പ ര സയു ഗപു സത്ാ വ ന ക ൾ
വി െ കുുി മ ുലുു പുു ളുുി 
തിര്വനന്്പ്േം:
രൊൺ്്പര്സ് അ
ഖിരേന്്്യ രനത്
ോറ്്വ്ോയി െ
ന്്കപ്്ട്്് പേസയ്
പപ്സത്ാവന നട
ത്്്ന്്ത് േേിയ
കല്്ന്്് കകപിസി
സിപപ്സിഡ്്്്മ്
ല്്പ്്ള്്ി ോേചപദ്്്
ന്്. ആഭയ്ന്്േ ജ
നാധിപതയ്ം പ്ര
ണോയം്നിേനില്്ക്്്ന്്പാ
ര്്ട്്ിയാണ് രൊൺ്്പര്സ.്വയ്തയ്
സത്അഭിപപ്ായങ്്ള്് പാര്്ട്്ി
രവദികളില്്രേഖകപ്്ട്ത്്ാന്
ള്്എല്്ാസവ്ാതപന്്്്യവം് രന
താക്്ള്്ക്്്ണ്്്.അതിന്ഘടക
വിര്ദ്്ോയിപാര്്ട്്ികയഅപ
കീര്്ത്്ികപ്്ട്ത്്്വിധം പേ
സയ്പപ്സത്ാവനകള്്രനതാക്്
ള്കടഭാരത്്്നിന്്്ംഉണ്്ാക്
ന്്ത്രൊൺ്്പര്സിക്്്അന്്
സിന് രചര്്ന്്തല്്.അത് രൊ
ൺ്്പര്സിക്്് ലേേിയ്േകല്്
ന്്്ംമ്ല്്പ്്ള്്ിഅറിയിച്്്.

ോഹ്ല്്രാന്്ികയരപ്്
കേയ്ള്് രനതാവികനയാണ്
പപ്തിസന്്ിഘട്്ത്്ില്്പാര്്ട്്ി
ക്്ാവേയ്ം.ഇന്്്യന്്ഫാസിസ്്്്്
കള്ോയിരനേിട്്്ള്്രോോട്്
ോണ് ോജയ്ംആപര്ഹിക്്്ന്്
ത.് രോദിസര്്ക്്ാേികനതികേ
വിട്്്വീഴച്്്യില്്ാത്്രോോട്്ം
നടത്്്ന്് ഇന്്്യയികേ ഏക
രനതാവ് ോഹ്ല്് രാന്്ിയാ

ണ.്ോഹ്ല്്രാന്്ി
യ്കടസതയ്സന്്ത
യം്അഴിേതികക്്തി
ോയി പാര്്ട്്ിക്്്ള്്ി
ലം് പ്റത്്്ം എട്
ക്്്ന്്നിേപാടം്ത
നിക്്് പ്ര്്ണോയി
രോധയ്കപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.ഒ
രട്്കറ'ഇേകോഴിയം്
കാേം'കണ്്പാര്്ട്്ി
യാണ് രൊൺ്്പര്സ.്
രൊൺ്്പര്സിക്്്അ

ടിരവര്കള്് ജനഹ്ദയങ്്ളി
ോണ.്അത് പിഴ്കതറിയാന്്
ആര്്ക്്്ം സാധയ്േല്്. രൊ
ൺ്്പര്സ് ഒര് സംസ്കാേവം്
ജീവിതലേേിയ്ോണ.്അത്
പിന്്്ടര്ന്്വര്്ക്്്ോപത്രേധീ
േോയരോോട്്ങ്്ള്്ക്്്രനത്
തവ്ംനല്്കാന്്സാധിക്്്കയ്
ള്്്.രൊൺ്്പര്സികനഇന്്്ന
യിക്്ാന്് ോഹ്ല്് രാന്്ിത
കന്്രവണകേന്്കകപിസിസി
യ്കട അഭിപപ്ായം രനത്തവ്
കത്് പേഘട്്ത്്ില്്അറിയി
ച്്ിട്്്ണ്്്.ോഹ്ല്്രാന്്ിരനത്
തവ്ംഏകറ്്ട്ക്്്കേന്്പപ്തയ്ാേ
യാണ് കകപിസിസിക്്്ള്്ത.് 
ഒന്്്ം പപ്തീക്്ിക്്ാകത ഈ 
പപ്സ്്ാനത്്ില്് വിേവ്ാസം
അര്്പ്്ിച്്രൊടിക്്ണക്്ായജ
നങ്്ള്ണ്്്.അവര്കടവികാേ
കത്് മ്റികപ്്ട്ത്്്ന്്ത്ആ
ോയാലം്േേിയകല്്ന്്്ംമ്ല്്
പ്്ള്്ിപറഞ്്്.

സിനിമ, സീരിയൽ ഷടുുുിങു
പനുരാരംഭികുുാൻ മാർഗനിർഹേശങുുളായി
നയ്്ഡലഹി:സിനിേ,ടിവിസീേിയ
ലഷ്ട്്ിങ്കൊവിഡ്രപ്ോരട്്രൊ
ളപാേിച്്്പ്നോേംഭിക്്ാന രക
പദ്്്സരക്്ാരഅന്േതി.ഇതിന്ള്്
ോരരനിരരദേങ്്ളവാരത്്ാവിത
േണപപ്രക്്പണേപന്്്ിപപ്കാശ്ജാ
വരഡക്്ര പ്റകപ്്ട്വിച്്്. സാമ്
ഹികഅകേംപാേിക്്ണം,രഫസ്
കവരോോസര്ൊധേിക്്ണംത്ട
ങ്്ിയവ നിരെന്്ം. അഭിരനതാ
ക്്ളക്്്കയ്ാേറയക്്്്മ്ന്്ില ോ
പത്ംോസക്ിന്ഒഴിവ്ണ്്്.
കൊവിഡ്സാഹചേയ്ത്്ിലവന

തിേിച്്ടിരനേിട്്സിനിോവയ്വസാ
യത്്ിന്തിേിച്്്വേവിന്ള്്അവ
സേകോര്ക്്ിയാണ്ഷ്ട്്ിങ്പ്ന
ോേംഭിക്്ാന തീര്ോനിച്്കതന്്്
ജാവരഡക്്ര പറഞ്്്. നിേവധി
യാള്കളക്്്ഇത്വഴികൊഴിലേ
ഭിക്്്കേന്്്ംഅരദ്്ഹം.ആരോരയ്,
ആഭയ്ന്്േേപന്്്ാേയങ്്ള്ോയിെ
ന്്കപ്്ട്്ാണ് ോരരനിരരദേങ്്ള
നിശ്്യിച്്കതന്്്ംഅരദ്്ഹം.
കകണ്്യക്േ്്്് രോണ്കളില

അതയ്ാവേയ്പപ്വരത്്നങ്്ളോപത്
രേഅന്വദിക്്്എന്്നിെന്്ന

ഷ്ട്്ിങ്്ിനം് ൊധകോകണന്്് േ
പന്്്ിപറഞ്്്.പപ്ായോയവര,രരഭി
ണികള, അന്െന്് രോരങ്്ള്
ള്്വരത്ടങ്്ിഉയരന്്റിസക്്ള്്
വരപപ്രത്യകമ്നകര്തല്കളഎ
ട്ക്്ണം. ആള്കള്ോയി െന്്
കപ്്രടണ്്മ്നനിേ പപ്വരത്്നങ്്
ളിലനിന്്്ഇവരവിട്്്നിലക്്്ന്്
താണ്നല്്ത.്
ഇടക്്ികടലക കഴ്ക്ക, എ

ന്്പട്ിരോയിന്്്്കളിലം്രോേിസ്്
േത്്്ംസാനിലറ്്സരഉപരോരി
ക്്്കത്ടങ്്ിയവയം്നിരെന്്ം.
ആരോരയ്രസത്ആപ്ഉപരോരി
ക്്്ന്്ത് നല്്താണ.് എല്്ായിട
ത്്്ം സാമ്ഹിക അകേം പാേി
ക്്ാന്ള്് സംവിധാനമ്ണ്്ാക്്
ണം.പേോവധിക്റച്്്രപകേോ
പത്രേഉളകപ്്ട്ത്്ാവ.്സദ്്രേക
കേരോകാണികകളരോഅന്വദി
ക്്ര്ത.്

താേസസൗകേയ്കോര്ക്്്ന്്
തം്സാമ്ഹികഅകേംപാേിച്്്
രവണം.കസറ്്്കള,രേക്്്അപ്റ്
മ്കള,എഡിറ്്്റ്മ്കള,വാനിറ്്ി
വാന്കള,വാേ്റ്മ്കളഎന്്ിവ

കയല്്ാംക്തയ്ോയിഅണ്വിമ്ക്്
ോക്്ണം.ഷ്ട്്ിങ്്ിന്മ്നപം്രേ
േവം്അണ്നേീകേണംനടത്്
ണം.കഴിയ്ന്്പത്വീട്്ിലനിന്്്ള്്
രോേിഎന്്നയംസവ്ീകേിക്്ണം.
രൊസ്്്്്യം്,വിഗ്കള,രേക്്പ്്്സാധ
നങ്്ളത്ടങ്്ിയവപങ്്ിട്ന്്ത്പ

േോവധിക്റയക്്്ണം.രേക്്പ്്്ആ
രട്്ിസ്്്്്കളം്കഹയരലസ്്്്േിസ്്്്്ക
ളം്അന്രോജയ്ോയപിപിഇകള
ധേിക്്ണം.ഉപകേണങ്്ളപങ്്്വ
ച്്് ഉപരോരിക്്്കയാകണങ്്ില
ഗ്്ൗസ്ധേിക്്ണം-ോരരനിരരദേ
ങ്്ളിലപറയ്ന്്്.

ലലഫ്മിഷൻ:യണ്ിടാക്്്മായി
െരാർഒപ്്്വച്്ത്യഎ്ഇ
മോൺസൽജനറൽ
കൊച്്ി:ലേഫ്േിേക്്്ഭാര
ോയവടക്്ാരഞ്്േിഭവനപദ്്
തിക്്് രവണ്്ിയ്ണിടാക് ക
മ്്നിയ്ോയിനിര്്ോണകോ
ര്്ഒപ്്ിട്്ത്യ്എഇരൊൺസ
ല ജനറല. വടക്്ാരഞ്്േിയി
ലആശ്പപത്ിനിരോണ
ത്്ിന് എറണാക്ള
കത്് കസയ്്്്് കവ
രഞ്്ഴസ്്എന്്കമ്്
നിയ്ോയം്കോരഉ
ണ്്ാക്്ി. ധാേണാപ
പത്ത്്ില ഒപ്്ിട്് സം
സ്്ാന സരക്്ാരം് കറ
ഡപ്ക്സന്്്്ംനിരോണകോ
റിലകക്്ികളകല്്ന്്്വയ്ക്്
ോക്ന്് രേഖകളാണ് പ്റ
ത്്ായത.്നിരോണകോറില
കറഡ്പക്സ്്്ിന്പകേംരൊ
ൺസലജനറലഒപ്്ിട്്ത്നയ
തപന്്് േേയ്ാദകള്കട േംഘനം
ക്ടിയാകണന്്്വിേയിര്ത്്
കപ്്ട്ന്്്.
വടക്്ാരഞ്്േിയില്്ഫ്്ാറ്്്നി

ര്്ോണത്്ിന് സഹായം ന
ല്്കാന സര്്ക്്ാേിന് രവണ്്ി
ലേഫ്േിേന്്സിഇഒയം്കറ

ഡപ്ക്സന്്്്ംതമ്്ില്്ധാേണാ
പപത്ംഒപ്്ിട്്ിര്ന്്്.ഇതിന്പ്
റകേ ഒര് ഉപകോര്് ക്ടിയ്
ണ്്ായിര്ന്്്കവന്്ാണ്ഇരപ്്
ള്്പ്റത്്്വര്ന്്വിവേങ്്ള്്
വയ്ക്്ോക്്്ന്്ത.്ഈഉപ

കോറിോണ്കറഡപ്ക്
സ്്്ിന്പകേംരക
േളത്്ികേ യ്എ
ഇരൊൺ്്സല്്ജ
നറല്്ഒപ്്ിട്്ത.്വ
ടക്്ാരഞ്്േിയില
തേപ്്ിള്്ി താല്
ക്്ില്് കപട്് സ്്േ

ത്്്140ഓളംപാര്്പ്്ിട
സമ്ച്്യംനിര്്േിക്്ാന്ള്്താ
ണ്കോര്്.500ചത്േപേ്അടി
വിസത്ീര്്ണമ്ള്് സമ്ച്്യം
നിര്്േിക്്ാനാണ് ഉരദ്്േിച്്ത.്
കടന്്ഡര്്മ്രഖകനയാണ്ഇതി
രേക്്് യ്ണിടാക്്ികന കതേ
കഞ്്ട്ത്്കതന്്്കോറില്്പ
റയ്ന്്്.70േക്്ംയ്എഇദി
ര്്ഹത്്ിക്്്കോറാണ്യ്ണി
ടാക്്്ംയ്എഇരൊൺ്്സ്രേ
റ്്്ം ഒപ്്്വച്്ിേിക്്്ന്്ത.് ഇ
രൊകൊപ്്ംഫ്്ാറ്്്സമ്ച്്യത്്ി

ന് സേീപത്്് ക്ട്്ികള്്ക്്്ം
അമ്്ോര്്ക്്്മ്ള്്ആശ്പപത്ി
നിരേിക്്ാനം്കോറ്ണ്്്.ഇതി
നാണ്എറണാക്ളകത്്കസ
യ്്്്്കവരഞ്്ഴ്സ്എന്്സ്്ാ
പനവ്ോയ്ള്്കോര.
സരക്്ാേികന ഒഴിവാക്്ി

രൊൺസല ജനറല രനേിട്്്
എങ്്കനയാണ്ഇത്്േകോര്
കോറില ഒപ്്ിട്്കതന്്ത്സം
േയങ്്ളഉയരത്്്ന്്്ണ്്്.ധാ
േണാപപത്ത്്ികേ ഉപവക്പ്്്
പപ്കാേംനിരോണകോറ്കാ
േകന കതേക്ഞ്ട്രക്്ണ്്ത്
സംസ്്ാനസരക്്ാരക്ടിരച
രന്്ാണ.്യ്എഇയിലനിന്്്
രനേിട്്്ധനസസഹായംസവ്ീക
േിക്്്ന്്തിന്നിയേതടസങ്്
ള ഉള്്ത്കൊണ്്ാണ് കറഡ്
പക്സന്്്്ോയിസംസ്്ാനസര
ക്്ാര ധാേണപപത്ം ഒപ്്ിട്്ത.്
എന്്ാല, രകപദ്്് സരക്്ാേി
ക്്്അന്േതിയില്്ാകത രൊ
ൺസ്ലജനറലരനേിട്്്ഒപ്്ിട്്
ത്നയതപന്്്േേയ്ാദകള്കടേം
ഘനകേന്്ാണ് വിേയിര്ത്്
ല.

=നിർമാണക്്രാറിൽസംസ്്ാനസർക്്ാരം്കറഡ്കെ്സന്്്്മില്്!

മെനദ്്്സർക്്ാരികനതിമര
സിപിഎംസതയ്നര്ഹസമരംനടത്്ി
തിര്വനന്്പ്േം: രകപദ്്്സരക്്ാേികനതി
രേവിവിധആവേയ്ങ്്ള്ന്്യിച്്്സിപിഎം
സതയ്പര്ഹസേേംനടത്്ി.വീട്കള,പപ്ധാ
നരകപദ്്്ങ്്ള,വയ്ാപാേരകപദ്്്ങ്്ള,സ്്ാ
പനങ്്ളഎന്്ിവസേേരകപദ്്്ോക്്ിഇന്്
കേലവക്രന്്േംനാല്മ്തലനാേേവ
കേയായിര്ന്്്സതയ്പര്ഹം.വിവിധരകപദ്്്
ങ്്ളിലനിന്്്ംഓൺലേനായിജനേക്്
ങ്്ളപേിപാടിയിലഅണിരചരന്്്.സിപി
എംസംസ്്ാനകസപക്ട്്റിരൊടിരയേിൊ
േക്േണ്നക്ടം്െസരേതംതിര്വനന്്
പ്േംേര്തംക്ഴിയികേവീട്്ിലസതയ്പര്ഹ
േിേിന്്്.കോളിറ്്്െയ്്രോഅംരംഎസ.്ോ
േചപദ്്്നപിള്്യം് രകപദ്്് കമ്്ിറ്്ിയംരം
എം.വി.രോവിദ്്നം്എകകജികസ്്്റില
സതയ്പര്ഹത്്ിലപകങ്്ട്ത്്്.എലഡിഎ
ഫ്കൺവീനരഎ.വിജയോഘവനത്ശ്
രം്സിപിഎംരകപദ്്്കമ്്ിറ്്ിയംരംപി.കക
പേ്ീേതികണ്്്രം്സേേത്്ിലപകങ്്ട്ത്്്.
ആദായനിക്തിദായകേല്്ാത്്എല്്ാ

ക്ടം്െങ്്ളക്്്ംആറ് ോസരത്്ക്്് ോ
സം7,500ര്പവീതംഅക്്ൗണ്്ിലനിരക്്
പിക്്്ക,ആവേയ്ക്്ാരക്്്10കിരോഭക്്്യ
ധാനയ്ംആറ്ോസരത്്ക്്്നലക്ക,കൊ
ഴില്റപ്്് പദ്്തിപപ്കാേമ്ള്് 200 ദിവസ
കത്് രോേി വരധിപ്്ിച്് രവതനത്്ിക്്്
അടിസ്്ാനത്്ിലനലക്ക,കോത്രേഖ
ോ സ്്ാപനങ്്ള്കട സവ്കാേയ്വലക്്േ
ണംഉരപക്്ിക്്്ക,ത്ടങ്്ിയആവേയ്ങ്്
ള്ന്്യിച്്ാണ്സതയ്പര്ഹംസംഘടിപ്്ിച്്ത.്
ഇതിനികടസേേത്്ിന് പിന്്്ണയ്ോയി
തേസ്്ാനത്്്െികജപികൗൺസിേരപ
കങ്്ട്ത്്ത്വിവാദോയി.തിര്വനന്്പ്േം
രൊരപരറേന പാലക്്്ളങ്്േ വാരഡ്
കൗൺസിേരവിജയക്ോേിയാണ്ക്ടം്
െസരേതംസേേത്്ിലപകങ്്ട്ത്്ത.്ഇ
കതത്ടരന്്്എസ.്വിജയക്ോേികയഅ
രന്വേണവിരധയോയിെികജപിയിലനി
ന്്്ംസസക്പനഡ്കചയത്തായിസംസ്്ാ
നപപ്സിഡ്്്്കക.സ്രേപദ്്്നഅറിയിച്്്

=സമരത്്ിൽപകക്്ട്ത്്ബികെപിൌൺസിലർക്്്സസക്പൻഷൻ

കേനദ്്്സർക്്ാരിന്്്കന്ോഹനയങ്്ൾനക്്തികരസിപിഎംനടത്്്ന്്സമരത്്ിൽപിന്്്ണഅ
റിയിച്്്തിര്വനന്്പ്രംകോർപകറഷൻപാൽക്്്ളങ്്രവാർഡിനെബിനെപിേൗൺസിെർവി
െയക്മാരിക്ടം്ബസകമതംപനക്്ട്ക്്്ന്്്.

23 പ ുതി യ ഹോ ടു്ു 
സ് ഹോ ടുുു ക ൾ; ആ കക 622 
തിര്വനന്്പ്േം:ഇന്്കേ23പ്
തിയരോട്്്സ്രോട്്്കളപപ്ഖയ്ാ
പിച്്്.ത്ശ്ര്്ജില്്യികേഎടത്്ി
ര്ത്്ി (വാര്്ഡ് 18),എടവിേങ്്്
(എല്്ാവാര്്ഡ്കളം്)ആള്ര്്(സ
ബ്വാര്്ഡ്20),എര്േകപ്്ട്്ി(സബ്
വാര്്ഡ്15,16),ഗ്ര്വായ്ര്്മ്നി
സിപ്്ാേിറ്്ി(33,34),േതിേകം(സ
ബ്വാര്്ഡ്6),രൊട്്യംജില്്യികേ
കിടങ്്്ര്് (2, 15),അയര്്ക്്്ന്്ം
(7),തിര്വനന്്പ്േംജില്്യികേേ
േയിന്്കീഴ്(4,5,15),ആേയ്രക്്ട്
(1,15,16),കവള്്നാട്(14),വയനാ
ട്ജില്്യികേകവള്്മ്ണ്്(10,13),
കൊണ്്ര്്നാട്(1,2,3,5,6),മ്ള്്
ന്്കൊല്്ി (സബ്വാര്്ഡ്17, 18),
കൊല്്ംജില്്യികേകനട്വത്്്ര്്
(സബ്വാര്്ഡ്1,16,17,18),കര്നാ
രപ്്ള്്ിമ്നിസിപ്്ാേിറ്്ി(22,23),
കതക്്്ംഭാരം(സബ്വാര്്ഡ്4,5),
പത്്നംതിട്്ജില്്യികേരൊട്്ാങ്്
ല്്(സബ്വാര്്ഡ്2,3,10),പപ്ോടം
(18),പാേക്്ാട്ജില്്യികേപര്ത്
ര്്(2,3),തിര്രവങ്്പ്്്റ(8),ഇട്

ക്്ിജില്്യികേകര്ണാപ്േം(13),
രൊഴിരക്്ട്ജില്്യികേത്റയ്ര്്
(8)എന്്ിവയാണ്പ്തിയരോട്്്
സ്രോട്്്കള്്.
17പപ്രദേങ്്കളരോട്്്സ്രോ

ട്്ില്്നിന്്്ംഒഴിവാക്്ി.രൊട്്യം
ജില്്യികേലവക്്ംമ്ന്്സിപ്്ാേി
റ്്ി(വാര്്ഡ്13,25),േണിേേ(11)പ്
ത്പ്്ള്്ി(6,11),അയേ്നം(10),ക്
രോപ്്ട(15),കാണാക്്ാേി(5),എ
ര്രേേി(20),തിര്വനന്്പ്േംജി
ല്്യികേവാേനപ്േം(14),േണമ്്്
ര്്(9,12),വിളപ്്ില്്(20),ത്ശ്ര്്ജി
ല്്യികേഅേിമ്്്ര്്(1),രൊടരേേി
(10,11),േണല്ര്്(13,14),േേപ്്്റം
ജില്്യികേരൊട്്ക്്ല്്മി്സിപ്്ാേി
റ്്ി(എല്്ാവാര്്ഡ്കളം്),നിറേര്
ത്ര്്(16,17),വയനാട്ജില്്യികേ
മ്ട്്ില്്(3(സബ്വാര്്ഡ)്,14),എറ
ണാക്ളം ജില്്യികേപള്്ിപ്്്റം
(സബ്വാര്്ഡ്18)എന്്ീപപ്രദേ
ങ്്കളയാണ്  ഒഴിവാക്്ിയത.് ഇ
രൊകടനിേവില്് 622 രോട്്്സ്
രോട്്്കളാണ്ള്്ത.്

കൊവിഡ്ൊലകത്്വിവാദച്്്ടിൽഇന്്്നിയമസഭസമമ്്ളനം
തിര്വനന്്പ്േം:സരക്്ാേികനതി
കേ അവിേവ്ാസ പപ്രേയം, രകേള
രൊൺപര്സികേ തരക്്ം,വിോന
ത്്ാവളവ്ോയിെന്്കപ്്ട്്പ്തി
യ കവളികപ്്ട്ത്്ല ത്ടങ്്ി കട്
ത്് ോേ്പട്ീയ വിവാദങ്്ള്്ക്്ികട
യാണ്ഇന്്്നിയേസഭസരമ്്ളനം
രചര്ന്്ത.്ധനകാേയ്െില്്പാസാ
ക്്ാന്് രവണ്്ിയാണ് ഒര് ദിവസ
രത്്ക്്്കരേനകകാവിഡ്രപ്ോരട്്
രക്്ളിലസഭരചര്ന്്കതങ്്ിലം്േ
പന്്്ിജേീേികനതിോയആരോപണ
ങ്്ള,സവ്ര്്ണക്്ടത്്്,ലേഫ്പദ്്
തിവിവാദങ്്ളത്ടങ്്ിയവചര്്ച്്
യക്്്്വരം്.ഇതിനികടനിയേസഭാ
സമ്ച്്യത്്ിക്്്മ്ന്്ാംനിേയില
ോജയ്സഭയിരേക്്്ള്് ഉപകതേ
കഞ്്ട്പ്്്ംനടക്്്ം.
വിോനത്്ാവളംഅദാനിപര്്പ്്ി

ന് ലകോറാന്ള്് തീര്ോനത്്ി
കനതികേസരവകക്്ിരോരംവിളി

ച്്്പപ്തിരേധംഅറിയിച്്സര
ക്്ാരഇതിക്്്കടനഡറിന്നി
യരോപരദേംരതടിയത്അദാ
നിയ്കടെന്്്വിക്്്സ്്ാപ
നത്്ിലനിന്്ാകണന്്പ്തി
യകവളികപ്്ട്ത്്ലസംയ്ക്്
പപ്രേയത്്ിലഎങ്്കനടവ്ിസ്്്്്
ണ്്ാക്്്കേന്്്കണ്്റിയണം.
അവിേവ്ാസ പപ്രേയംഭ്േി

പക്്ംകൊണ്്്പോജയകപ്്ട്
കേന്്്ഉറപ്്ാകണങ്്ിലം്ചര്്ച്്
നടത്്ിസര്്ക്്ാേികനതിോയ
ആരോപണങ്്ള്് അക്്േിട്്്
നിേത്്്കയം്അത്കോത്ജനപേ്
ദ്്യിരേക്്്കൊണ്്്വേികയ്ോണ്
പപ്തിപക്്ത്്ിക്്്േക്്്യം.സര്്ക്്ാ
േികന കടന്്ാപക്േിക്്്കകയന്് േ
ക്്്യരത്്കടപപ്തിപക്്ംഇന്്്സ
ഭയികേത്്്ര്പ്ള്് പേോവധി പപ്
തിരോധംതീര്്ക്്ാന്് ഭേണപക്്ം
പേ്േിക്്്ം.ഇതില്കടേക്്ോയഭേ

ണ-പപ്തിപക്്രോേിനായിേിക്്്ം
സഭസാക്്്യംവഹിക്്്ക.
അരതസേയംവിോനത്്ാവളവി

േയത്്ിലേേിതര്േിക്്്നിേപാ
ടം്രകേളരൊൺപര്സിലവിപ്്ികന
കചാല്്ിയ്ള്് തരക്്ങ്്ളം് യ്ഡി
എഫിന്തിേിച്്ടിയാണ.്സര്്ക്്ാേി
കനതിരേഉയര്്ന്്ിട്്്ള്്പപ്ധാനആ
രോപണങ്്ള്്ചര്്ച്്കചയ്്്ന്്തില്

കടമ്ഖയ്േപന്്്ികക്്തിരേേ
ക്്ോയ ആപക്േണം നട
ത്്ാനാണ് പപ്തിപക്്ം ഉ
രദ്്േിക്്്ന്്ത.്
ോജയ്സഭാ രോകട്്ട്പ്്്ം

സഭയക്്്്പ്റകത്്െികജ
പിസേേവം്അഞ്്്േണി
ക്്്ര്്നീള്ന്്അവിേവ്ാസ
പപ്രേയചര്്ച്്യ്കേല്്ാംരച
ര്ര്പ്ള്്ഒര് ദിവസകത്്
സഭാസരമ്്ളനം പേ്രദ്്യ
ോകം്.സപ്ീക്്ര്്കക്്തിരേ
പപ്തിരേധംേക്്ോക്്്കേ

ന്്്പപ്തിപക്്രനതാവ്േരേശ്കച
ന്്ിത്്േരനേകത്്തകന്്പറഞ്്ി
ട്്്ണ്്്.സപ്ീക്്ര്്കക്്തിോയഅവി
േവ്ാസംഅന്വദിക്്ാത്്സാഹച
േയ്ത്്ില്്സഭസത്ംഭിപ്്ിക്്ാനാണ്
പപ്തിപക്്ത്്ിക്്്തീര്ോനകേങ്്ി
ല്്കപകട്്ന്്്പിേിയാനാണ്സാധയ്
ത.എന്്ാലപപ്തിപക്്ംരോക്്ൗ

ട്്ിരേക്്്നീങ്്ര്കതന്്്േപന്്്ിഇ.പി
ജയോജനഅഭയ്രഥിച്്ിട്്്ണ്്്.
ഭേണപപ്തിപക്്ങ്്ള്്സഭയില്്

രോേിന്ള്് എല്്ാ ആയ്ധങ്്ള്
ോയി വര്ര്പ്ള്് െികജപിയ്കട
ഏകഎംഎല്്എആയഒ.ോജരോ
പാല്്സഭയ്ക്്്പ്റത്്്ഉപവാസ
േിേിക്്്ം.ോവികേഒന്്പതിന്അ
ന്രോചനപപ്രേയം അവതേിപ്്ി
ക്്്ം. രോരദ്യാത്്േം ഉണ്്ാകില്്.
ത്ടര്്ന്്്ധനെില്്പാസാക്്്ം.പി
ന്്ീട്ഉപധനാഭയ്ര്്ഥനകളം്സഭയി
ല്്അവതേിപ്്ിച്്്പാസാക്്്ം.ോജയ്
സഭയിരേക്്്ള്് ഉപകതേക്ഞ്ട്
പ്്്ോവികേഒന്്പത്മ്തല്്ലവ
കിട്്്നാല്േണിവകേയായിേിക്്്ം
നടക്്്ക. എല്്ഡിഎഫ് സ്്ാനാ
ര്്ഥിഎം.വിരപ്േയാംസ്ക്ോറം്യ്
ഡിഎഫ്സ്്ാനാര്്ഥിോല്്വര്്രീ
സ്കല്്പകവാടിയ്ോണ്േത്്േേം
രത്്്ള്്ത.്

സപ്ീക്്ര്്കക്്തിരേപപ്തിരേധിച്്രേേംപപ്തിപ
ക്്ംസീറ്്്കളിരേക്്്രോയാല്്15വര്്േത്്ിന്രേ
േമ്ള്്ആദയ്അവിേവ്ാസപപ്രേയത്്ിരമ്്ല്്അഞ്്്
േണിക്്്ര്്നീള്ന്്ചര്്ച്്നടക്്്ം.വി.ഡി.സതീേനാ
ണ്അവിേവ്ാസപപ്രേയത്്ിന്രോട്്ിസ്നല്്കിയിേി
ക്്്ന്്ത.്ോവികേപത്്്േണിമ്തല്്മ്ന്്്വകേയാ
ണ്അവിേവ്ാസപപ്രേയചര്്ച്്.കൊവിഡ്പപ്തിരോധ
ത്്ികേവീഴച്,സപ്പ്ിംക്്റ്ോയ്ള്്കോര്്,കെവ്
കയ്്ആപ്്്,പിന്്വാതില്്നിയേനങ്്ള്്,സവ്ര്്ണക്്ട
ത്്്,എം.േിവേങ്്റിക്്്ഇടപാട്കള്്,ലേഫ്േിേന്്
കോര്്,വിോനത്്ാവളരേേത്്ില്്അദാനിക്്്െ
ന്്മ്ള്്കമ്്നിയ്കടസഹായംരതടിയത,്സലല്്
രൊഓണക്്ിറ്്ികേപക്േരക്്ട്ത്ടങ്്ിയവിേയങ്്
കളല്്ാംഒര്േിച്്്ചര്്ച്്കചയ്്ാന്്പപ്തിപക്്ത്്ിന്കി
ട്്്ന്്അവസേോക്േിത.്

മാലപ്്ടക്്ത്്ിന്
തീകൊള്ത്്്ം



ഫോക്്സ്2020ഓരസ്്്്്24തിങ്്ൾ 7

നപ ട്്ി മ ്രി യി ൽ നത ര ച്്ി ൽ 
ര ണ്്് ദി വ സ ബത് ്ക്്് േി ർ ത്്ി വ ച്്് 
സവുനുുംവെഖകനുു
മ്ന്്ാർ്്:ോജമലനപട്്ിമ്ടിയിൽ്്
ഉര്ൾ്്നൊട്്ൽ്്ദ്േത്്ത്്ിൽ്്കാ
ണാതായെർ്്ക്്ായ്ള്്നതേച്്ി
ൽ്്നിർ്്ത്്ിെച്്്.േണ്്്േിെസ
കത്്ക്്ാണ്നതേച്്ിൽ്്നിർ്്ത്്ി
യത.്കൊശംകാലാെസ്്യം്െ
നകമഖലയിൽ്്നതേച്്ിൽ്്നട
ത്്ാന്ള്്അസൗകേയ്വ്മാണ്
തിേിച്്ടിയാക്ന്്ത.്ഗര്ാെൽ്്
ബാങ്്്,ഭ്തക്്്ഴികമഖലകൾ്്
കകഗന്്്ീകേിച്്്തിേച്്ിൽ്്ത്ടരം്,
കശഷിക്്്ന്്അഞ്്്കപർ്്ക്്്
ള്്തിേച്്ിലാണ്നിലെിൽ്്നട
ക്്്ന്്ത.്െനമഖലകളം്പ്ഴ
യം്കകഗന്്്ീകേിച്്്തനന്്യാണ്
മ്ക്ന്ട്്്ള്്തിേച്്ിൽ്്.എൻ്്.
ഡി.ആർ്്.എഫിന്്്യം്ഫയ
ർ്്കോഴസ്ിന്്്യം്മ്ന്്ാറിനല
അഡവ്ഞ്്ർ്്ടീമിന്്്യം്കനത്
തവ്ത്്ിൽ്്നൊലീസിന്്്യം്െ
നംെക്പ്്്ജീെനക്്ാര്നടയം്

സാഹായവം്ഉൾ്്നപ്്ട്ത്്ിതി
േച്്ിൽ്്നടത്്്ം.ഇനിയ്ള്്തി
േച്്ിലിന്പേിെയസമ്്ന്്ോയ
െനേഉൾ്്നപ്്ട്ത്്ിഗപ്കത്യക
ടീംര്പികേിക്്്ം.ഏനറദ്ഷ്ക
േമായെനഗപ്കേശനത്്ക്്്റിച്്്
ക്തയ്മായിപഠിച്്കശഷംഭ്ത
ക്്്ഴികമഖലയിൽ്്നൊൊഴച്്്
െീണ്്്ംതിേച്്ിൽ്്നടത്്ാനാ
ണ്തീര്മാനം.
മഴയം്മഞ്്്ം മ്ലംകാലാെ
സ്്ഗപ്തിക്ലമായത്കഴിഞ്്
േിെസങ്്ളിനലതിേച്്ിലിനന
സാേമായിബാധിച്്ിര്ന്്്.ദ്േ
ത്്ംനടന്്നപട്്ിമ്ടിയിൽ്്നിന്്്
പത്്്കികോമീറ്്റിലധികംദ്നേ
യാണ്ഭ്തക്്്ഴിസ്്ിതിനെയ്്്
ന്്ത.്െഴ്ക്്ല്ള്്െലിയപ്്ാറ
കള്ള്്ഗപ്കേശമായതിനാൽ്്
കോപ്്്മറ്്്സ്േക്്ാസംെിധാന
ങ്്ളം്സാകങ്്തികസംെിധാന
ങ്്ളം്തിേച്്ിലിന്ഉപകോരി

ക്്്ം.കഗ്ഡാൺ്്ഉപകോരിച്്്ം
ഗപ്കേശത്്്തിേച്്ിൽ്്നടത്്്ം
ആെശയ്മായസാഹെേയ്ത്്ിൽ്്
ഓക്സിജൻ്്സിലണ്്ർ്്ഉപകോ
രനപ്്ട്ത്്ാനം്കോരംതീര്മാ
നിച്്്.തിേച്്ിൽ്്നടക്്്ന്്െന
കമഖലയിൽ്്കഴിഞ്്േണ്്്േിെ
സങ്്ളിൽ്്കട്െയ്നടയം്െനയ്
മ്രങ്്ള്നടയം്സാന്്ിധയ്ം
അന്ഭെനപ്്ട്്ിര്ന്്്.
ഇത്്േംസാഹെേയ്ത്്ിൽ്്

ത്ടർ്്ന്്്ള്്തിേച്്ിലിന്ഗപ്കേ
ശൊസികള്നടക്ടിസഹായ
ക്ത്നടഗപ്കത്യകല്്ാൻ്്തയ്്ാ
റാക്്്ം.ദ്േത്്മ്ണ്്ായനപട്്ി
മ്ടിയിൽ്്മണ്്്അടിഞ്്്ക്ടി
യത്നീക്്ംനെയത്്ള്്പേി
കോധനആെശയ്നമങ്്ിൽ്്െീ
ണ്്്ംനടത്്ാനം്കോരത്്ി
ൽ്്തീര്മാനിച്്്.മ്ന്്ാറിൽ്്
കെർ്്ന്്അെകോകനകോര
ത്്ിലാണ്തീര്മാനം.ദ്േത്്

ത്്ിൽ്്നപ്്ട്്അഞ്്്കപനേഇ
നികന്ണ്ത്്ാന്ണ്്്.കഴി
ഞ്്േണ്്്േിെസങ്്ളിൽ്്നട
ത്്ിയനതേച്്ിലിൽ്്ആനേയം്
കന്ണ്ത്്ാനായിര്ന്്ില്്.കാ
ണാതായെർ്്ക്്ായിഇതികോ
ടകംപേമാെധികമഖലയിൽ്്
നതേച്്ിൽ്്നടത്്ിനയന്്ാണ്
അധിക്തർ്്പറയ്ന്്ത.്
ഇട്ക്്ിഎംപിഡീൻ്്ക്േയ്ാ

ക്ക്സ,്ജില്്ാകലകറ്്്ർ്്എച്്്
േികനശൻ്്,സബ്കലകറ്്്ർ്്
കഗ്പംക്ഷണ്ൻ്്,അസി.കല
കറ്്്ർ്്സ്േജ്ഷാജി,ഡിഎ
ഫഒ്കണ്്ൻ്്,മ്ന്്ാർ്്ഗര്ാമപ
ഞ്്ായത്്്ഗപ്സിഡ്്്്കറ്പ്്
സവ്ാമി,ജനഗപ്തിനിധികൾ്്,െ
ക്പ്്്തലഉകേ്യാരസ്്ർ്്ത്ട
ങ്്ിയെരം്നപട്്ിമ്ടിദ്േത്്
ത്്ിൽ്്അകനപ്്ട്്െര്നടബ
ന്്്ക്്ളം്കോരത്്ിൽ്്പനങ്്
ട്ത്്്.

കൊവിഡ ്ബാധിതർ 
30 ലക്്ം പിന്്ിട്്്
നയ്്ഡൽഹി:ോജയ്ത്്്െീണ്്്ം
അറ്പനത്്മ്്തിനായിേത്്ി
കലനറനോെിഡ്കകസ്കൾഒ
ര്േിെസംകനണ്്ത്്ി.ഇന്്നല
കകഗന്്്ആകോരയ്മഗത്്്ാലയംപ്
ത്ക്്ിയകണക്്ന്സേിച്്്അ
െസാന24മണിക്്്റിൽസ്്ിേീ
കേിച്്ത്69,239കകസ്കൾ.ക
ഴിഞ്്േിെസം69,874കപർക്്്
കോരംസ്്ിേീകേിച്്താണ്ഇ
ത്്്യയിനലഏറ്്വം്ഉയർന്്ഗപ്
തിേിനെർധന.അറ്പതിനായി
േത്്ികലനറപ്തിയകോരബാ
ധിതനേകനണ്്ത്്്ന്്ത്ത്ടർ
ച്്യായിഅഞ്്ാംേിെസമാണ.്
ോജയ്നത്്നൊത്്ംകോരബാ
ധിതർ30,44,940ആയിഉയർ
ന്്്.
ഇര്പത്ലക്്ംപിന്്ിട്്്16േി

െസംനോണ്്ാണ്ബെറസ്ബാ
ധിതര്നടഎണ്്ം30ലക്്ംകട
ന്്ത.്ഇര്പത്ലക്്ംകടന്്ത്
ഓരസ്്്്്ഏഴിനായിര്ന്്്.പത്്്
ലക്്ത്്ിൽനിന്്്20ലക്്ത്്ി
നലത്്ിയത്21േിെസംനോ
ണ്്ായിര്ന്്്.ആേയ്ഒര്ലക്്
ത്്ിൽനിന്്്10ലക്്ത്്ിനല
ത്്ാൻ59േിെസനമട്ത്്്;ആ

േയ്ഒര്ലക്്ത്്ിനലത്്ാൻ110
േിെസവം്.
912കപർഅെസാന24മണി

ക്്്റിനിനടമേിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇകോ
നടനൊത്്ംനോെിഡ്മേണം
56,706ആയി.അകതസമയം,
കോരമ്ക്്ര്നടഎണ്്വം്െർ
ധിച്്ിട്്്ണ്്്.22,80,566കപർഇത്
െനേനോെിഡിൽനിന്്്മ്
ക്്ികനടിനയന്്്കകഗന്്്ആകോ
രയ്മഗത്്്ാലയം.റിക്്െറിനിേക്്്
74.90ശതമാനമായിഉയർന്്്.മ
േണനിേക്്്1.86ശതമാനമാണ.്
7.07ലക്്ത്്ികലനറകപോണ്
ഇകപ്്ൾോജയ്ത്്്നോെിഡ്െി
കിത്്യില്ള്്ത.്എട്്്ലക്്
ത്്ികലനറസാംപിള്കൾശനി
യാഴെ്പേികോധിനച്്ന്്്ഐ
സിഎംആർെയ്ക്്മാക്്ി.നെ
ള്്ിയാഴെ്പത്്്ലക്്ത്്ികല
നറസാംപിള്കൾപേികോധിച്്ി
ര്ന്്്.
14,492കപർക്്ാണ്മഹാോ

ഗഷ്്്യിൽപ്ത്തായികോരം
സ്്ിേീകേിച്്ത.്സംസ്്ാനനത്്
നൊത്്ംകകസ്കൾ6.71ലക്്ം
കടന്്്.നൊത്്ംമേണം21,995
ആയിട്്്ണ്്്.297കപോണ്അെ

സാന24മണിക്്്റിൽമേിച്്ത.്
തമിഴന്ാട്്ിൽ5,980കപർക്്്ക്
ടികോരംസ്്ിേീകേിച്്്.നൊ
ത്്ംബെറസബ്ാധിതർ3.73ല
ക്്ത്്ികലനറയായി.80കപർക്
ടിമേിച്്തമിഴകത്്്നൊത്്ംമേ
ണം6,420.ആഗന്്്യിനലനൊ
ത്്ംകകസ്കൾ3,45,216ആ
ണ.്2.52ലക്്ത്്ികലനറകപർ
കോരമ്ക്്ോയിട്്്ണ്്്.3,189കപ
ർഇത്െനേമേിച്്്.അെസാന
24മണിക്്്റിൽ97കപർആ
ഗന്്്യിൽമേിച്്്.
കർണാടകയിൽ7,330കപർ

ക്്്ക്ടികോരംസ്്ിേീകേിച്്്.
നൊത്്ംകകസ്കൾ2.70ലക്്ം
മറികടന്്ിേിക്്്കയാണ.്93മേ
ണംക്ടികേഖനപ്്ട്ത്്ിയകോ
നടസംസ്്ാനനത്്നോെിഡ്മ
േണസംഖയ്4,614ആയിട്്്ണ്്്.
2,979പ്തിയകകസ്കൾക
നണ്്ത്്ിയബംരള്ര്അർബ
നിൽകോരെയ്ാപനത്്ിന്ശമന
മായിട്്ില്്.28കപോണ്ഈഗപ്കേ
ശത്്്24മണിക്്്റിനിനടമേിച്്
ത.്
ഉത്്ർഗപ്കേശിൽനൊത്്ം

കകസ്കൾ1.82ലക്്മായിട്്്ണ്്്.

2,867കപോണ്ഇത്െനേമേിച്്
ത.്അെസാന24മണിക്്്റിൽ
70കപര്നടമേണംസംസ്്ാന
ത്്്കേഖനപ്്ട്ത്്ി.ഡൽഹി
യിനലനൊത്്ംകകസ്കൾ
1.60ലക്്ംകടന്്്.4,284കപ
ർഇത്െനേമേിച്്്.ഡൽഹി
യിലം്ഗ്ജറാത്്ിലം്14കപർ
െീതമാണ്അെസാന24മണി
ക്്്റിൽമേിച്്ത.്ഗ്ജറാത്്ി
നലനൊത്്ംനോെിഡ്മേണം
2,881ആണ.്
പശ്്ിമബംരാളിൽനൊ

ത്്ംകകസ്കൾ1.35ലക്്ം
കടന്്്.സംസ്്ാനത്്്
3,200കലനറപ്തിയകകസ്ക
ൾഅെസാന24മണിക്്്റി
ലം്റികപ്്ർട്്്നെയത്.്മേണ
സംഖയ്2,737ആയിഉയർന്്ി
ട്്്ണ്്്.അെസാന24മണിക്്്
റിൽമേിച്്ത്48കപർ.ബിഹാ
റിൽ1.19ലക്്ംകകസ്കളം്
601മേണവ്മാണ്ഇത്െനേ
കേഖനപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ള്്ത.്നത
ലങ്്ാനയിൽ1.01ലക്്ംകക
സ്കള്ണ്്്.744കപോണ്സം
സ്്ാനത്്്ഇത്െനേനോെി
ഡ്ബാധിച്്്മേിച്്ത.്

എതിർത്്് ഇന്്്യ
നയ്്ഡൽഹി:ബെനീസ,്പാക്െികേശകാേയ്മഗത്്്ി
മാർതമ്്ില്ള്്െർച്്യക്്്്കശഷംപ്റനപ്്ട്െിച്്
സംയ്ക്്ഗപ്സത്ാെനയിൽജമ്്്കശമ്ീേിനനഉൾ
നപ്്ട്ത്്ിയതിൽഎതിർപ്്റിയിച്്്ഇത്്്യ.ഇത്്്യയ്
നടഅെിഭാജയ്ഘടകമാണ്ജമ്്്കശമ്ീർ.പ്റത്്്
നിന്്്ള്്െര്നടഇടനപടൽഇക്്ാേയ്ത്്ിൽഅന്
െേിക്്ില്്.ബെനീസ-്പാക്സംയ്ക്്ഗപ്സത്ാെ
നഇത്്്യതള്്ിക്്ളയ്ന്്്-െികേശകാേയ്മഗത്്്ാലയ
െക്്ാവ്അന്ോഗ്ഗശ്ീൊസത്െെയ്ക്്മാക്്ി.
ബെനീസ്െികേശകാേയ്മഗത്്്ിൊങ്യിയം്പാ

ക്്ിസ്്ാൻെികേശകാേയ്മഗത്്്ിഷാമഹമ്ദ്ഖ്കറ
ഷിയം്തമ്്ില്ള്്േണ്്ാംെട്്ംതഗത്്്ഗപ്ധാനെർച്്
യക്്്്കശഷംപ്റത്്ിറക്്ിയസംയ്ക്്ഗപ്സത്ാ
െനയിലാണ്കശമ്ീർഗപ്ശന്വം്ബെന-പാക്സാ
മ്്ത്്ികഇടനാഴിയം്പോമർശെിഷയങ്്ളായിട്്്
ള്്ത.്സാമ്്ത്്ികഇടനാഴിപാക്അധിനികെശ
കശമ്ീേില്നടയ്ള്്താണ.്ഇത്്്യയ്നടഭാരമായ
സ്്ലംഅനധിക്തമായിബകകയറിയപാക്്ി
സ്്ാൻഅതില്നടസാമ്്ത്്ികഇടനാഴിയ്ണ്്ാ
ക്്്ന്്ത്അംരീകേിക്്ിനല്്ന്്്ംഅന്ോഗ്ഗശ്ീൊ
സത്െെയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.പാക്അധിനികെശ
കശമ്ീേിന്്്ഇകപ്്ഴനത്്അെസ്്യിൽഎനത്്
ങ്്ിലം്മാറ്്ംെര്ത്്്ന്്തിനനഇത്്്യഎതിർക്്്
ന്്്.ജമ്്്കശമ്ീർഇത്്്യയ്നടഅെിഭാജയ്ഘടകമാ
ണ.്അതിൽആര്നടയം്ഇടനപടൽഅന്െേിക്്ി
ല്്-ഗശ്ീൊസത്െക്ട്്ികച്്ർത്്്.
കശമ്ീേിൽഏകപക്്ീയമായനടപടികൾമ്ലം

സ്്ിതിരതികൾെഷളാവ്ന്്സാഹെേയ്മ്ണ്്ാെ
ര്ത്എന്്ാണ്ബെന-പാക്സംയ്ക്്ഗപ്സത്ാ
െനയിൽപറയ്ന്്ത.്ഇത്്്യ-പാക്െിഭജനംബാ
ക്്ിെച്്തർക്്മാണ്കശമ്ീേികലത.്യ്എൻൊർ
ട്്റം്ഐകയ്ോഗഷ്്്േക്്ാസമിതിഗപ്കമയങ്്ളം്എ
ല്്ാംഅടിസ്്ാനമാക്്ിയ്ള്്സമാധാനപേമായ
പേിഹാേംഇതിന്ണ്്ാെണനമന്്ാണ്ബെനയ്
നടനിലപാട.്

ബേതത്വ് ചർച്്കൾക്്ിനര
ബോൺടഗ്സ ്
ടപ്വർത്്ക സമിതി ഇന്്്
നയ്്ഡൽഹി:കോൺഗര്സ്അധയ്ക്്സ്്ാനംോഹ്
ൽരാന്്ിെീണ്്്ംഏനറ്്ട്ക്്ണനമന്്ആെശയ്ംശ
ക്്മായിഉയര്ന്്തിനിനടപാർട്്ിഗപ്െർത്്കസമി
തിഇന്്്കെര്ന്്്.െിഡികോകോൺഫറൻസിങ്
െഴിയാണ്കോരം.കനത്തവ്ഗപ്ശന്ംകോരത്്ിൽ
െിഷയമാക്നമന്്ാണ്സ്െന.ോെിനല11നാണ്
കോരംത്ടങ്്്കനയന്്്എഐസിസിജനറൽനസ
ഗക്ട്്റിനക.സി.കെണ്കോപാൽപറഞ്്്.
തീര്മാനങ്്നളട്ക്്്ന്്തിൽ പാർട്്ിയ്നട പേ

കൊന്്തസമിതികെര്കപ്്ൾഅട്ത്്ിനടപ്റത്്ി
റങ്്ിയപ്സത്കത്്ിൽഗപ്ിയങ്്രാന്്ിയ്നടഅഭി
മ്ഖം ഉയർത്്ിയ െർച്് െിഷയമാകയക്്്ം. നന
ഹറ്-്രാന്്ിക്ടം്ബത്്ിന്പ്റത്്്നിന്ന്ോ
ൾകോൺഗര്സിനനനയിക്്ാനനത്്നട്് എന്്ോ
ഹ്ൽരാന്്ിയ്നടഅഭിഗപ്ായനത്്താൻപ്ർണ
മായിപിന്്്ണയക്്്്ന്്്എന്്ാണ്ഗപ്ിയങ്്അഭി
മ്ഖത്്ിൽപറഞ്്ിര്ന്്ത.്എന്്ാൽ,അഭിമ്ഖംഒ
ര്െർഷംമ്ൻപ്ള്്താനണന്്്ംഅതിനികപ്്ൾ
ഗപ്സക്്ിയിനല്്ന്്്മാണ്കോൺഗര്സ്കനതാക്്ൾ
ഗപ്തികേിച്്ത.് ോഹ്ൽ തനന്് അധയ്ക്്സ്്ാന
ത്്്െേണനമന്്്അെർആെർത്്ിക്്്കയം്നെ
യത്.്എഗത്യം്നപനട്്ന്്്ഇത്സംബന്്ിച്്െർച്്
അെസാനിപ്്ിക്്ാനായിര്ന്്് ബഹക്്മാൻഡി
ന്്്ഗശ്മം. കോണിയരാന്്ിപാർട്്ിയ്നടഇടക്്ാ
ലഅധയ്ക്്യായിട്്്ഒര്െർഷനമത്്്ന്്കെളയിലാ
ണ്ഗപ്െർത്്കസമിതികെര്ന്്ത.്കോകസ്ഭാനത
േന്ഞ്ട്പ്്ിനലപാർട്്ിയ്നടകോൽെിക്്്പിന്്ാ
നലോഹ്ൽരാന്്ിപാർട്്ിഅധയ്ക്്സ്്ാനംോജി
െച്്കപ്്ഴാണ് കോണിയനയഇടക്്ാലഅധയ്ക്്
യായിതീര്മാനിച്്ത.്പ്തിയഅധയ്ക്്നനനതേ
ന്ഞ്ട്ക്്്ന്്ത് െനേയ്ള്് സംെിധാനമായിര്
ന്്്അത.്എന്്ാൽ,ോഹ്ൽഅല്്ാനതമറ്്ാനേയം്
പേിരണിക്്ാൻ സീനിയർ കനതാക്്ൾ ഭ്േിഭാര
വം്തയാറായിര്ന്്ില്്.ോഹ്ൽെീണ്്്ംഅധയ്ക്്
സ്്ാനംഏനറ്്ട്ക്്ാനം്ഇത്െനേസമ്്തിച്്ിട്്ില്്.
എല്്ാസ്്ിോംരങ്്നളയം്ഗപ്കത്യകക്്ണിതാ

ക്്നളയം്ഇന്്നത്്കോരത്്ികലക്്്ക്്ണിച്്ിട്്്
ണ്്്.ോജയ്നത്്ഇകപ്്ഴനത്്ോഗഷ്്്ീയസാഹെേയ്ങ്്
ൾഗപ്െർത്്കസമിതിെർച്്നെയ്്്ം.

ടര്ംപിന്്് ടപ്ചാരണ വിഡിബോയിൽ ബോദിയന്ോത്്്ള്് രംഗങ്്ൾ
ൊഷിങട്ൺ:നെംബറിനലഗപ്സിഡ്്്്
നതേനഞ്്ട്പ്്്ലക്്്യമിട്്്ഗട്ംപ്െിഭാ
രംഇത്്്യൻ-അനമേിക്്ക്്ാർക്്ായി
തയാറാക്്ിയഗപ്ൊേണെിഡികോയി
ൽയ്എസ്ഗപ്സിഡ്്്്ഇത്്്യൻഗപ്ധാ
നമഗത്്്ിനകേഗന്്്കൊേിയ്നൊത്്്ള്്
േംരങ്്ൾ.നകേഗന്്്കൊേിയ്നടഗപ്സംര
ങ്്ൾ,അഹമ്്ോബാേിനലനമസന്ത
ഗട്ംപ്പേിപാടിയിൽകോണൾഡ്ഗട്ം
പിന്്്ഗപ്സംരംഎന്്ിെയ്നടനെറി
യക്്ിപ്്്കൾെിഡികോയില്ണ്്്.ഇത്്്യ
ൻഅനമേിക്്ക്്ാേിൽനിന്്്ഗട്ംപിന്
െലിയപിന്്്ണയാണ്കിട്്്ന്്നതന്്്

ഗട്ംപ്കയ്ാംപിനലഗപ്ധാനിയായകിംബ
ർലിരവ്ിൽകോയ്നലെിഡികോപ്റ
ത്്ിറക്്ിനക്്ണ്്്ടവ്ീറ്്്നെയത്.്ഗപ്ൊ
േണംനയിക്്്ന്്ഗട്ംപിന്്്മകൻഉട
ൻതനന്്അത്റീടവ്ീറ്്്നെയത്ിട്്്മ്ണ്്്.
ഇത്്്യൻഅനമേിക്്ൻസമ്ഹവ്മായി
െലിയകോതിൽബന്്നപ്്ട്ന്്്ണ്്്
ജ്ണിയർഗട്ംപ.്കോഷയ്ൽമീഡിയയി
ൽെലിയഹിറ്്ായിേിക്്്കയാണ്ഈ
െിഡികോ.ഏതാനം്മണിക്്്റ്കൾ
ക്്്ള്്ിൽതനന്്66,000കലനറകപർക
ണ്്്കഴിഞ്്്.നാല്െർഷംക്ടിഎ
ന്്തലനക്്ട്്ില്ള്്107നസക്്ൻഡ്

െിഡികോയാണ്കോഷയ്ൽമീഡിയയി
ൽഗപ്െേിക്്്ന്്ത.്ഹ്സ്്്്ണിനലഎൻ
ആർജികസ്്്്ഡിയത്്ികലക്്്കൊേിയം്
ഗട്ംപം്ബകപിടിച്്്നടന്്്െര്ന്്
ഐക്്ണിക്െിഗത്കത്്നടയാണ്ത്
ടക്്ം.ആയിേക്്ണക്്ിന്ഇത്്്യൻഅ
നമേിക്്ക്്ാനേഅഭിസംകോധനനെ
യ്്ാനനത്്ിയതാണ്അന്്്ഇര്െരം്.
ഇത്്്യൻഅനമേിക്്ക്്ാർക്്്ഗട്ംപിനന
പേിെയനപ്്ട്കത്്ണ്്ആെശയ്നൊന്്്
മിനല്്ന്്്കൊേിഗപ്സംരിക്്്ന്്ത്െി
ഡികോയില്ണ്്്.
െിഡികോയ്നടേണ്്ാംഭാരംഇക്്

ഴിഞ്്നഫഗബ്്െേിയിനലഗട്ംപിന്്്അ
ഹമ്്ോബാദ്സന്്ർശനമാണ.്അനമേി
ക്്ഇത്്്യനയസക്നഹിക്്്ന്്്.അനമ
േിക്്ഇത്്്യനയബഹ്മാനിക്്്ന്്്.അ
നമേിക്്എകപ്്ഴം്ഇത്്്യൻജനതകോ
ട്െിശവ്ാസയ്തയം്ആത്്ാർഥസൗഹ്േ
വം്കാണിക്്്ം-അഹമ്്ോബാേിനല
ഗട്ംപിന്്്ഗപ്സംരത്്ിൽനിന്്്ള്്ൊ
ക്്്കൾെിഡികോഎട്ത്്്പറയ്
ന്്്.40ലക്്ംഇത്്്യൻഅനമേിക്്ക്്ാ
ർയ്എസിന്നൽകിയസംഭാെനക
നളഗട്ംപ്അഭിനന്്ിക്്്ന്്തം്െിഡി
കോയില്ണ്്്.

നേ ട ്മ്്ാ നേ രി 
വി മാ േ ത്്ാ വ ള ത്്ി ൽ 
സവ് ർ ണം പി ടി ക ്ടി
നോച്്ി:നനട്മ്്ാകശേിെിമാനത്്ാെളത്്ിൽ്്സവ്
ർ്്ണകെട്്.കപസ്്്്്ര്പത്്ിൽ്്ആക്്ിമ്ട്്്കാലിൽ്്
നകട്്ിെച്്്കടത്്ാൻ്്ഗശ്മിച്്81പെൻ്്സവ്ർ്്ണംപി
ടിക്ടി.എയർ്്ഇത്്്യഎകസ്ഗ്പ്സ്െിമാനത്്ിൽ്്മ
സക്റ്്ിൽ്്നിന്്്നമത്്ിയയാഗത്ക്്ാേനിൽ്്നിന്്ാ
ണ്സവ്ർ്്ണംപിടിക്ടിയത.്താമേകശേിസവ്കേശി
യായഇയാളിൽ്്നിന്്്650ഗര്ാംസവ്ർ്്ണമാണ്ക
സ്്്്ംസ്പിടിനച്്ട്ത്്ത.്

16ദിവസംലൊടു്ു10െകുുംവകസകുൾചൈേ- പാക ്സംയക്്്
പപ്സത്ാവേയിൽ ജമ്്് കശമ്ീർ

മഖുയുമനതുുുി
സുുാനാർഥിയലുു,
രാഷ്നരുീയലകുുുയവമുിലുു:
ജസുുുുിസ ്ഗൊഗൊയു
നയ്്ഡൽഹി:അസമിൽബിനജപിയ്നടമ്ഖയ്മഗത്്്ി
സ്്ാനാർഥിയാക്നമന്്അഭയ്്ഹങ്്ൾതള്്ിമ്ൻ
െീഫ്ജസ്്്്ിസ്േഞജ്ൻനോകോയ.്താൻോഷ്ഗട്ീയ
ക്്ാേനനല്്ന്്്ംഅത്്േംകൊഹങ്്കോഉകദ്്ശയ്കൊ
സാധയ്തകകോ ഇനല്്ന്്് ോജയ്സഭാംരമായ നോ
കോയ്ഒര്കേശീയമാധയ്മത്്ിന്നൽകിയഅഭിമ്
ഖത്്ിൽെയ്ക്്മാക്്ി.
ോജയ്സഭാംരതവ്ം സവ്ീകേിച്്ത് ോഷ്ഗട്ീയലക്്്യ

ക്ത്നടയല്്. അതിന്
ള്് ത്ടക്്മല്് എംപി
സ്്ാനം.ോജയ്സഭയിനല
നാമനിർകേശംനെയ്്നപ്്
ട്്അംരനമന്്പേെിയം്
ോഷ്ഗട്ീയ കക്്ിയ്നട
അംരമായ്ള്് എംപി
സ്്ാനവം് തമ്്ില്ള്്
െയ്തയ്ാസം തിേിച്്റിയാ
ൻആള്കൾക്്്കഴിയ്
ന്്ിനല്്ന്്ത്േൗർഭാരയ്ക
േമാണ.് ോജയ്സഭാംര
തവ്ം സവ്ീകേിച്്ത് ഏനറ
കര്കോകോനടയാണ.്
എനിക്്്താതപ്േയ്മ്ള്്
െിഷയങ്്ളിൽ എന്്്
െയ്ക്്ിസവ്ാതഗത്്്്യം നില
നിർത്്ിന്ക്ണ്്് ത
നന്്ഇടനപടാൻഈപേ
െിഎനന്്സഹായിക്്്
ന്്്. അത്പകക്,് എ
നന്് ോഷ്ഗട്ീയക്്ാേനാ
ക്്ിയിട്്ില്്-നോകോയ്പ
റഞ്്്.
േഞജ്ൻനോകോയിയാണ്അട്ത്്െർഷംനട

ക്്്ന്്നിയമസഭാനതേന്ഞ്ട്പ്്ിൽബിനജപിയ്
നടമ്ഖയ്മഗത്്്ിസ്്ാനാർഥിനയന്്്അസംമ്ൻമ്ഖയ്
മഗത്്്ിയം്കോൺഗര്സ്കനതാവ്മായതര്ൺനോ
കോയ്പറഞ്്ിര്ന്്്.ഈസാഹെേയ്ത്്ിലാണ്െീ
ഫ്ജസ്്്്ിസിന്്്െിശേീകേണം.
അകോധയ്ാെിധിയിൽസന്്്ഷ്്ോയാണ്ജസ്്്്ിസ്

നോകോയിക്്്ബിനജപിോജയ്സഭാംരതവ്ംനൽകി
യനതന്്്ം ധാർമികമായിസവ്ീകേിക്്ാൻ പാടില്്ാ
ത്്ോജയ്സഭാംരതവ്ംസവ്ീകേിച്്മ്ൻെീഫ്ജസ്്്്ിസ്
യഥാർഥത്്ിൽോഷ്ഗട്ീയതാതപ്േയ്മാണ്ത്റന്്്
ഗപ്കടിപ്്ിച്്നതന്്്മായിര്ന്്്തര്ൺനോകോയി
യ്നടആകോപണം.
ഈൊേങ്്ൾക്്്അടിസ്്ാനമിനല്്ന്്്ബിനജപി

അസംസംസ്്ാനഅധയ്ക്്്ഷൻേൺജീത്ക്മാർ
ോസ്െയ്ക്്മാക്്ിയിര്ന്്്.

ഐഎസ ് ഭീകരന്്് വീട്്ിൽ ബോംബ ്ബേഖരം
നയ്്ഡൽഹി:അറസ്്്്ിലായഐഎസ്ഭീകേൻമ്ഹ
മ്്ദ്മ്സത്കീംഖാന്്്(അബ്യ്സഫ)്ഉത്്ർഗപ്
കേശിനലെീട്്ിൽനിന്്്െൻകോതിൽസക്ോടക
െസത്്ക്്ളം്ആകോളഭീകേസംഘടനയ്നടപ
താകയം്കനണ്്ട്ത്്്.ബൽറാംപ്േിന്സമീപം
ബധിയബബശാഖിയിനലെസതിയിൽഡൽഹി
നൊലീസ്സന്പഷയ്ൽനസൽആണ്നതേച്്ിൽന
ടത്്ിയത.് സവ്ാതഗത്്്്യേിനത്്ിൽ ഡൽഹിയിൽ
സക്ോടനംനടത്്ാൻഇയാൾതയാറാക്്ിെച്്േ
ണ്്്ഗപ്ഷർക്ക്്ർകോംബ്കൾകനേകത്്ഡൽ
ഹിയിനലറിഡജ്്കോഡ്കമഖലയിൽനിന്്്കനണ്്
ത്്ിയിര്ന്്്.ഡൽഹിയിനലസ്േക്്ാസംെിധാ
നങ്്ൾമ്ലമാണ്സക്ോടനപദ്്തിനടപ്്ാക്്ാ
നാൊത്്നതന്്ാണ്ഇയാൾനൊലീസിന്നൽ
കിയനൊഴി.
നെള്്ിയാഴെ്ോഗത്ിഏറ്്്മ്ട്്ലിലാണ്ഖാനന

ഡൽഹിനൊലീസ്സന്പഷയ്ൽനസൽപിടിക്ടിയ
ത.്ബൽറാംപ്േിനലെസതിയിൽനിന്്്മ്ന്്്
കോംബ്കൾഘടിപ്്ിച്് ഗബ്ൗൺനിറത്്ില്ള്്
ജാക്്റ്്്ംനാല്കോംബ്കൾഘടിപ്്ിച്്നീലനിറ
ത്്ില്ള്്ജാക്്റ്്്ംകനണ്്ട്ത്്്.കോൾനബയ
റിങ്്്കളം്ബെേയ്്ത കകബിള്കളം് ഘടിപ്്ിച്്
കാർകോർഡ്ഷീറ്്്െീടിന്പ്റത്്്കനണ്്ത്്ി.
മ്ന്്്കികോഗര്ാംഐഇഡിഉൾനപ്്ട്ന്്ത്ക

ൽനബൽറ്്്,8-9കികോഗര്ാംഭാേമ്ള്്സക്ോടക
െസത്്ക്്ൾനിറച്്നാല്കൊളിത്്ീൻബാഗ്ക
ൾ,സ്താേയ്കടപ്്്ഉപകോരിച്്്ഇലക്ഗട്ിക്്ൽകക

ബിൾഘടിപ്്ിച്്്സക്ോടകെസത്്ക്്ൾനിറച്്സി
ലിണ്്ർ ആക്തിയില്ള്് കോഹനപ്്ട്്ികൾ (മ്

നന്്ണ്്ം),കോൾനബയറിങ്ഘടിപ്്ിച്്സിലിണ്്ർ
ആക്തിയ്ള്്കോഹനപ്്ട്്ികൾ(േനണ്്ണ്്ം)ത്ട

ങ്്ിയെയം്കനണ്്ട്നത്്ന്്്ഡൽഹിനൊലീസ്
സന്പഷയ്ൽനസൽകമ്്ിഷണർപി.എസ.്ഖ്ശ്ൊ
ഹ.
സക്ോടനപേിശീലനത്്ിനായിഉപകോരിച്്

തടിനപ്്ട്്ിയം്െയ്തയ്സത്െല്പ്്മ്ള്്30കോൾ
നബയറിങ്്്കളം്മ്ന്്്ലിഥിയംബാറ്്റികളം്
സിലിണ്്ർആക്തിയ്ള്്േണ്്്കോഹനപ്്ട്്ിക
ൾ,പേസപ്േംസമാത്്േമായിബന്്ിച്്്ഇര്െ
ശത്്്നിന്്്ംബെേയ്്തകണക്്ന്സംെിധാ
നമ്ള്്േണ്്്ഇര്മ്്് കല്്റ്്്കൾ,െയർകട്്ർ,
ആംപിയർ മീറ്്ർ, നൊബബൽ ൊർജറ്കൾ,
ബെേയ്്തികകബിള്കൾഘടിപ്്ിച്്കടബിൾഅ
ലാംൊച്്്ത്ടങ്്ിയെയം്കനണ്്ട്ത്്െയിൽ
ഉൾനപ്്ട്ന്്്.ഇയാൾഅറസ്്്്ിലായസാഹെേയ്
ത്്ിൽഡൽഹിയിലം്യ്പിയിലം്സ്േക്്ശ
ക്്മാക്്ി.
ഒര്െർഷത്്ികലനറയായിസ്േക്്ാഏജൻ

സികള്നടനിേീക്്ണത്്ിലായിര്ന്്്മ്പ്്ത്്ാ
റ്കാേനായഖാൻ.ഇത്്്യയിൽഐഎസ്ഗപ്െർ
ത്്നങ്്ൾക്്്ച്ക്്ാൻപിടിച്്ിര്ന്്യ്സഫ്
അൽ ഹിന്്ിക്്് കീഴിലായിര്ന്്് ത്ടക്്കാല
ത്്്ഖാന്്് ഗപ്െർത്്നം.2017ൽഇയാൾനോ
ല്്നപ്്ട്്കോനടപാക്ഭീകേൻഅബ്ഹ്ബഫസ
അൽ ബക്്ിസ്്ാനിക്്് കീഴിലായി ഖാൻ.
2019ൽബക്്ിസ്്ാനിയം്നോല്്നപ്്ട്്്.നാട്്ിനല
ശമ്ശാനത്്ിൽഇയാൾസക്ോടനംനടത്്ിപ
േിശീലനംനടത്്ിയതായം്കനണ്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.

ബൽറാംപുരിലെവസതിയിൽനിനുുുകലടുുതുുിയതുചാവവറാകകുമണതുുിനുളുുജാകുുറുുുകളംുസാമകരുികളംു
അ   റി   ഞ്്ി   ര ്  ന്്ി   നല് ്  ന്്് പി   താ   വ,് 

വി   ല   ക്്ി   യി   ട്്്ം ഫ   ല   മ ്  ണ്്ാ   യി   നല് ്  ന്്് ഭാ   രയ്
ബൽറാംപ്ർ:മകന്്്ഭീകേ
ബന്്ങ്്നളക്്്റിച്്്അറി
യില്്ായിര്നന്്ന്്്അറസ്്്്ി
ലായഐഎസ്ഭീകേൻമ്
ഹമ്്ദ്മ്സത്കീംഖാന്്്
(അബ്യ്സഫ)്പിതാവ്
കഫീൽഅഹമ്്ദ.്െീട്്ിൽ
നിന്്്നൊലീസ്കനണ്്ട്
ത്്െസക്ോടകെസത്്
ക്്ളാനണന്്്അറിയില്്ായി
ര്നന്്ന്്്ംഅഹമ്്ദ.്എ
ന്്ാൽ,ഭർത്്ാെിന്്്നത
റ്്ായെഴികനളക്്്റിച്്്അ
റിയാമായിര്നന്്ന്്്ംതാ
ൻപലെട്്ംെിലക്്ിയതാ
നണന്്്ംഖാന്്്ഭാേയ്അ
യിഷ.

നതറ്്ായഗപ്വ്ത്്ികൾ
നെയ്്ര്നതന്്്ഞാൻഉപ
കേശിച്്ിര്ന്്്.പകക്,്എ
നന്്അെരണിച്്്.േണ്്്
ജാക്്റ്്്കളം്ഒര്നബൽ
റ്്്ംഒര്ക്പ്്ിയം്സക്ോട
കെസത്്ക്്ളം്നപനല്്റ്്്
കള്മാണ്തന്്്മ്റിയിൽ
നിന്്്നൊലീസ്കനണ്്ട്
ത്്നതന്്്ംഇെഒര്നപട്്ി
ക്്്ള്്ിൽസ്ക്്ിച്്ിേിക്്്
കയായിര്നന്്ന്്്ംഅയി
ഷപറഞ്്്.േണ്്്ആൺമ
ക്്ളം്േണ്്്നപൺമക്്ള്
മാണ്ഇെർക്്്ള്്ത.്
എന്്ാൽ,മകൻഎല്്ാെ

കോടം്നന്്ായിനപര്മാറി

യിര്ന്്ആളാനണന്്്ം
ഐഎസ്ബന്്മ്നണ്്ന്്്
താൻെിത്്ിച്്ിര്ന്്ിനല്്ന്്്
മാണ്പിതാെിന്്്ൊേം.
നെള്്ിയാഴെ്യാണ്ഖാൻ
െീട്്ിൽനിന്്്കൊയത.്പി
ന്്ീട്അറസ്്്്ിലായെിെേമാ
ണ്അറിയ്ന്്ത.്ശമ്ശാന
ത്്ിൽസക്ോടനംനടത്്ി
പേീക്്ണംനടത്്ിയത്അ
റിയില്്.സക്ോടകെസത്്
ക്്ളാനണന്്്അറിഞ്്ിര്
നന്്ങ്്ിൽമകനനെീട്്ിൽക
യറ്്ില്്ായിര്നന്്ന്്്ംഖാ
ന്്്മ്റിയിൽതാൻകയറാ
റിനല്്ന്്്ംകഫീൽഅഹമ്്
ദ്പറഞ്്്.

ഗാന്്ി കട്ം്ബത്്ിന്്് 
നേതത്വ്നത് ്എതിർക്്ാനള്്് 
സമയമല്് ഇത:് അമരീന്്ർ
നയ്്ഡൽഹി:കോൺഗര്സിൽനനഹറ്-്രാന്്ിക്
ടം്ബത്്ിന്്്കനത്തവ്ത്്ിനനതികേനെല്്്െിളിഉ
യര്ന്്്നെന്് റികപ്്ർട്്്കളി
ൽആശങ്്യ്മായിപഞ്്ാബ്മ്
ഖയ്മഗത്്്ിഅമേീന്്ർസിങ.്കന
ത്തവ്ഗപ്ശന്ംഉയർത്്ാന്ള്്
സമയമല്്ഇനതന്്്അകദ്്ഹംപ
റഞ്്്. ോജയ്നത്് ഭേണഘട
നാസ്്ാപനങ്്നളതകർക്്ാ
ന്ള്്ഗശ്മങ്്ളാണ്ബിനജപി
യ്നട കനത്തവ്ത്്ിൽനടക്്്
ന്്ത.്അതിനന നെറ്കക്്ണ്്
സമയമാണിത-്അമേീന്്ർ ഗപ്
സത്ാെനയിൽച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.ശ
ക്്മായ ഗപ്തിപക്്മില്്ാത്്
താണ്എൻഡിഎയ്നടെിജയ
ത്്ിന് കാേണമാവ്ന്്നത
ന്്്ംഅമേീന്്ർ.
പാർട്്ിയിൽഉടച്്്ൊർക്്ല്കൾകെണനമന്്്ഒര്

െിഭാരംകനതാക്്ൾആെശയ്നപ്്ട്ന്്തായിറികപ്്
ർട്്്കൾ െന്്ിട്്്ണ്്്. അത് പാർട്്ി താതപ്േയ്ങ്്ൾ
ക്ക് ോജയ്താതപ്േയ്ത്്ികോനല്്തനല്്ന്്്അകദ്്
ഹംപറഞ്്്.പാർട്്ിക്്്കനത്തവ്ംനൽകാൻരാ
ന്്ിക്ടം്ബംതനന്്യാണ്ഏറ്്വം്നല്്നതന്്്ം
അമേീന്്ർച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.കോണിയരാന്്ിആഗര്
ഹിക്്്ന്്ിടക്ത്ളംകാലംഅെർപാർട്്ിഗപ്സിഡ
്്്ായിത്ടേണം.അതിന്കശഷംോഹ്ൽരാന്്ി
അധയ്ക്്സ്്ാനംഏനറ്്ട്ക്്ണം.അതിന്ള്്കശ
ഷിോഹ്ൽനതളിയിച്്ിട്്്ണ്്്-അകദ്്ഹംപറഞ്്്.



വിചോഗം

കക.തജാസഫ്തതാമസ്
ൈാഞ്്ിരപ്്ള്്ി: പാറ
രത്ാ്ടൈ്ാഞ്്്പറമ്്ി
ല്്ചൈ.രജാെഫ്രൊമ
െ് (രൈൈിച്്ാെന്്-89)
അന്്രിച്്്.െംെൈ്ാരം
ഇന്്് രാവിചല 11.30ന് 
ചപാടിമറ്്ം ചെ്്്് രമരീ
െ്പള്്ിെില്്.ഭാരയ്:പ
രരെൊെ മറിെമ്്
കവക്്ം ചവട്്ിക്്ാപ്്
ള്്ിെില്്ക്ടം്ൈാംഗം.
മക്്ള്്:രൊമെ്രജാെ
ഫ് (ചഡവലപച്മ്്്് ഓ
േീെര്്,റൈര്്രൈാര്്ഡ്
ൈാഞ്്ിരപ്്ള്്ി),ആ്്്
ണി(മെൈ്റ്്്),അപ്്്ക്്്
ട്്ന്്, ൈറിൊച്്ന്് (ഓ
െര്ത്ടലിെ). മര്മക്്ള്്:
ജാന്്െമ്് ചനല്്ാംെടം
ൈാഞ്്ിരപ്്ള്്ി (എ
ച്്്എം, രഹാളി ോമിലി
കഹെക്്ള്്,ഇഞ്്ിൊ
നി),കഷനിപരട്്ട്്്, വ
ള്്ിച്്ിറ പാലാ (മെൈ്
റ്്്), ചറയര്മാള്് വടരക്്
ല്്ൈരിങ്്്ന്്ം(ഓെര്ത്ട
ലിെ). മ്െരദഹം ഇന്്്
രാവിചല8.30ന്വെെി
െില്് ചൈാണ്്്വര്ന്്
ൊണ.് പരരെന്് പാറ
രത്ാ്ട്െര്്വീെ്െഹ
ൈരണൈാങ്്്ഡെറക്്ര്്
രൈാര്്ഡ്ചമംൈറം്ആ
ദയ്ൈാല രൈാണ്്തഗ്െ്
രനൊവം് ചപാടിമറ്്ം
ചെ്്്് രമരീെ് ഇടവൈ
യ്ചട തട്സ്്്്ിയ്മാെിര്
ന്്്.

ഈതയ്ാ്തസവയ്ര്്
രെര്്ത്്ല:ചവട്്യക്്്ല്്
ആരാശ്പ്രംപല്്ത്്റ
വീട്്ില്്വീട്്ില്്ഈരയ്ാ്
രെവയ്ര്് (64) അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ഏലിൊമ്്.മ
ൈന്്:ജിരജാ.മര്മൈള്്:
അഞ്്്.

അമ്്്ക്്്ട്്ിദാതമാദരന്്
വാലാച്്ിറ:രൊട്്ത്്ില്്
പരരെനാെ ദാരമാദര
ച്്് ഭാരയ് അമ്്്ക്്്ട്്ി
ദാരമാദരന്് (73)അന്്
രിച്്്. െംെൈ്ാരം നട
ത്്ി. മക്്ള്്: തപ്െന്്,
കഷലജ, ക്ഞ്്്രമാ
ന്്,സ്ജാെ,രാരജഷ,്ദീ
പ്രമാന്്,തപ്ശാന്്്(െി
പിഐഎംതൈ്ാഞ്്്അം
ഗം).മര്മക്്ള്്:െെയ്ന്്,
ൈാര്്ത്്ിരൈെന്്, അ
രശാക്ക്മാര്്,സ്നിെ,
വിനീെ,തപ്െീെ.പരരെ
വല്്ൈം മഛത്്ിക്്്ഴി
െില്്ക്ടം്ൈാഗമാണ.്

ആയിഷ
ൊഴത്്ങ്്ാടി:വലിെപ
റമ്്ില്് പരരെനാെഖ
നി റാവ്ത്്ര്ചട ഭാരയ്
ആെിഷ(അയ്്ഉമ്്-99)
അന്്രിച്്്.ഖൈറടക്്ം
നടത്്ി.മക്്ള്്:കെദ
ലവി, പരരെനാെ അ
ബ്്്ല്്ഖാദര്്, അബ്്്ല്്
അെീെ,് അബ്്ാെ.് മ
ര്ക്്ള്്:അലീമാൈീവി,
ോത്്ിമൈീവി,ചജസ്്ി
ല,റജീന.

സ്ധാകരന്്പി.ടി.
ക്മാരമംഗലം: എംചൈ
എന്്എംകഹെക്്ള്്
അധയ്ാപൈനാെപാരറ
ൈട്്ത്്ില്് പരരെനാ
െെങ്്പ്്ന്്നാെര്ചടമ
ൈന്്സ്ധാൈരന്്പി.ടി.
(സ്ധാൈരന്് മാഷ-്53)
അന്്രിച്്്. െംെക്്്ാ
രംനടത്്ി.ഭാരയ്:െങ്്ം
(അധയ്ാപിൈ, ൊദ്്ീപ
നി ശിശ്മദ്്ിരം തശ്ീക്
ഷണ്പ്രം).മക്്ള്്:അ
ഭിരഷക്ചൊട്പ്ഴെവ്
ൈാരയ് സ്്ാപനത്്ില്്
ജീവക്്ാരനാണ.്മൈള്്:
അക്്ിെക്മാരമംഗലം
െക്്ളില്് ഒന്്പൊം
ക്്ാെ്വിദയ്ാര്്ത്്ിനി.

ക്ട്്ന്്
വടെമ്്ാടി: ഭജനമഠം
പ്രെത്്് ക്ട്്ന്് (56)
അന്്രിച്്്.െംെൈ്ാരം
നടത്്ി. ഭാരയ്: രദവ.് മ
ക്്ള്്:ദിവയ്,ദീപ.്മര്ക്്
ള്്:ൊജ,്ൌമയ്.

തങ്്മ്്
എര്രമലി: തഗ്ാമപഞ്്ാ
െത്്്�തപ്െിഡന്്്്ം െി
പിഎം ഏരിെ ൈമ്്റ്്ി
അംഗവ്മാെ ടി.എെ.്
ക്ഷണ്ക്മാറിച്്് മാ
ൊവ്െങ്്മ്്(93)അന്്
രിച്്്.പരരെനാെഎര്
രമലിത്ളെീെദനംശ
ങ്്രപ്്ിള്്യ്ചടഭാരയ്ൊ
ണ.് െംെൈ്ാരം നട
ത്്ി.മറ്്്മക്്ള്്:ത്ളെീ
ഭാെി, തശ്ീക്മാര്്, അ
രശാക്ക്മാര്്.മര്മക്്
ള്്: മ്രളീധരന്് നാെര്്
ചനട്മ്ടി,സ്മംഗല,ജ
െതശ്ീഅരശാക്ക്മാര്്,
ജെതശ്ീക്ഷണ്ക്മാര്്.

ആനി
പറവ്ര്്:ക്ഞ്്ികത്്
ൈണക്്രശ്്രി പരരെ
നാെരറാക്്ിയ്ചടഭാരയ്
ആനി (86)അന്്രിച്്്.
െംെക്്്ാരംനടത്്ി.മ
ക്്ള്്: രജാെഫ,് ചെ
ൈാസ്്്്്യന്്,രെവയ്ര്്(മ്വ
രം് മ്കൈ), രലാറ
ന്്െ.്മര്മക്്ള്്:രറാെി
ലി, രറാെ,ചജംെി (മ്
വരം്മ്കൈ),രമാളി.
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കക.എം.രവീരന്്്ന്്
ക്റവിലങ്്ാട:്ക്മരംപറ
മ്്ില്് ചൈ.എം. രവീതദ്്്
ന്്(67) അന്്രിച്്്. െം
െക്്്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:ൈ
മല വാക്്ാട് പാലനി
ല്്ക്്്ംെടത്്ില്് ൈടം്
ൈാംഗം.മക്്ള്്:ജിെിൈ,ര
ജിെ,രഞജ്ിത്്്.മര്മക്്
ള്്:വിശവ്ാെ്െിര്വനന്്
പ്രം,ഷീബ്പാലക്്ാട.്

ജയതദവന്്
ൈാെംക്ളം: ൈട്്ല്്്ര്്
ചെക്്്െിരറ്്ത്്്ജെരദ
വന്്(53)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:മിനി.മൈള്്:അനഘ.

ആര്്.മാധവന്്
ൈാെംക്ളം:എര്വമാ
വിരലത്്്ചൈാമ്്ന്്രശ്്
രില്്റിട്്:എഫെ്ിഐഉ
രദ്യാഗസ്്ന്്ആര്്.മാധ
വന്്(84)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്: പരരെൊെ. ജാന
ൈിെമ്്.മക്്ള്്:എം.ചൈ.
ൈിന്ക്മാര്്,ചജ.ഗീെ.
മര്മക്്ള്്:പരരെനാെ
വിജെന്്,ജെതപ്ിെ.

മിനി
ൈറ്്ാനം: ഭരണിക്്ാവ്
ചെക്്് പ്ത്്ന്്വിള
െില്്ൈാബ്വിച്്്ഭാ
രയ്മിനി (57)അന്്രി
ച്്്. െംെൈ്ാരം നട
ത്്ി.മക്്ള്്:അനിഷ,്
സ്നിഷ.്തബബിൊതക്ാ്

അംൈിൈാമാര്്ക്്റ്്്:മ്ല്്
െില്് പരരെരാെ ൊ
രക്ാ്യ്ചടയം്രത്െെയ്ാ
മ്്യ്രടയം് മൈന്് രൈ
ൈിൊരക്ാ്(45)അന്്
രിച്്്.െംെക്്്ാരംനട
ത്്ി. ഭാരയ്: െജന്ി മാ
മ്്്ഴക്്രിമ്ക്്്ടിെില്്
ക്ടം്ൈാംഗം. മക്്ള്്:
ശിലപ്,രറാെര്മരി,ൈി
രനാെി. െരഹാദരങ്്
ള്്: എല്്െമ്്, രാജ,്
ചൈന്്ി,ആന്്െി.

രാജമ്്
പ്ച്്ാക്്ല്്:കെക്്ാട്്്
രശ്്രി പഞ്്ാെത്്് എ
ട്്ാംവാര്്ഡില്്പ്ളിക്്
ല്് വീട്്ില്് പരരെനാെ
ൈര്ണാൈരച്്് ഭാരയ്
രാജമ്്(77)അന്്രിച്്്.
െംെക്്്ാരംനടത്്ി.മ
ക്്ള്്:ലെിൈ,ഗീെ,സ്ദ
ര്്ശനന്്,സ്ധ,മഹാരദ
വന്്(രൈരള രപാലീെ)്,
മിനി (ചൈാച്്ിന്് രൈാ
ര്്പ്്രറഷന്്).മര്മക്്ള്്:
രൊമന്്,രഗാപി,അമ്്ി
ളി(പട്്ണക്്ാട്രല്ാ്ക്്്
പഞ്്ാെത്്്), രാരജഷ,്
നിഷ,എം.ചൈ.ഉത്്മന്്
(െിപിഐ െംസ്്ാന
ൈൗണ്്െില്്അംഗം).

ക്തഞ്ാ്യിക്രിക്്ള്്
ൈര്ളാെി:ചെട്്ിെില്്മാ
രഞ്്രിക്ര്ഞാ്െിക്
രിക്്ള്്(77)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:ആെിശ്മ്്.മക്്
ള്്: ഹസ്്ന്്, അബ്്ാെ്
(ജിദ്്), മന്്സ്ര്് (ജിദ്്),
പാത്്്മ്്,ൈദീജ,നെീ
റ,ബ്ഷറ്,സ്നീറ,ചെ
ൈീറ.മര്മക്്ള്്:അബ്്്
ല്്അെീെ,്കെദ്അ
ലവി (ജിദ്്), ഉമ്്ര്്, ഷാ
േി(ജിദ്്),െിദ്്ീക്്്,അ
ബ്്്ല്്ൈലാം,മ്നീറ(അ
ധയ്പിൈ, എം ജി എല്്
െി മമ്്ാട)്,െറഫ്ന്്ീ
െ, േര്്ൊന. ഖൈറട
ക്്ംനടത്്ി.

ഇ.കക.ബാലെരന്്്ന്്
ൈയപ്മംഗലം:ക്രിക്്്
ഴിഇളെരാംപ്രയക്്്ല്്
വീട്്ില്് ഇ.ചൈ. ൈാലെ
തദ്്്ന്് (78) അന്്രിച്്്.
െംെൈ്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:പങ്്ജം.മക്്ള്്:ൈി
ജ്ഇ ൈി, രഡാ. കൈ
ജ്ഇ.ൈി.(രസ്്്്റ്്്റിരൊ
ഴെ്്ചെ്്്ര്്രൈരളം).മ
ര്മക്്ള്്: ജിന്് ൈിജ,്
െജീവ്എന്്.ടി(ജനയ്
ഗംെിര്വനന്്പ്രം).

പൗതലാസ്
ൈളമ്്ാട്്്പ്രം:ഞാളിെ
ന്് രദവസ്്ി മൈന്് പൗ
രലാെ്(78)അന്്രിച്്്.
െംെൈ്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്: ൈവരപറമ്്് രൈാട്്
ക്് ക്ടം്ൈാംഗം ചൈാ
ച്്്രത്െെയ്.മക്്ള്്:കഷ
നി,രഷര്്ളി,കഷജന്്.മ
ര്മക്്ള്്:ചജജിപാലക്്
ല്്പറവ്ര്്,ൈിജി.

ഭാരതി
പ്ച്്ാക്്ല്്:കെക്്ാട്്്
രശരി 11-ാം വാര്്ഡില്്
പനിൊത്്്വീട്്ില്്പരര
െനാെമാധവച്്്ഭാരയ്
ഭാരെി(91)അന്്രിച്്്.
മക്്ള്്:െങ്്മ്്,പ്ര്ഷ
ന്്,ദിവാൈരന്്,െരശാദ,
ഗീെ,മിനി,െരിെ.മര്മ
ക്്ള്്:പ്ര്രഷാത്്മന്്,
െതദ്്്മെി,രശാഭ,ധനപാ
ലന്്, രവീതദ്്്ന്്, ലാല,്
കൈജ.്

സലിആന്്രര്്സ്
പള്്ിക്്രത്ാ്ട:് പ്ന്്
ത്്ാനത്്് അതദ്്്രൊ
െിച്്്മൈന്്െലിആ
ന്്തര്്െ് (മ്ത്്്-38)
അന്്രിച്്്. മാൊവ:്
രത്െയ്െയ്ാമ്്. ഭാരയ്: നി
ഷ.മക്്ള്്:ആദര്്ശ,്ആ
രാധയ്.

ശിവരപ്സാദ്
മലെിന്്ൈീഴ:് മണിെറ
വിള ൈരരാട്്്രൈാണം
രെരിവിളവീളവീട്്ില്്പ
രരെനാെെങ്്യ്്ച്്്മ
ൈന്് ശിവതപ്ൊദ് (37-
ചൈഎെആ്ര്്ടിെി)അ
ന്്രിച്്്.മാൊവ:്പരരെ
ൊെശയ്ാമള.ഭാരയ്:ലെ
(രൈരളപിഎസ്്ി).

ഭാേീരഥി
ചപരിരങ്ാ്ട്്്ൈര: ൈിഴ
ക്്്ംമ്റിചെക്്്പാട്്ാ
രിക്്ല്്പരരെനാെക്
മാരന്് മൈള്് ഭാഗീരഥി
(53) അന്്രിച്്്. െം
െൈ്ാരംനടത്്ി.അമ്്:
വിലാെിനി. െരഹാദര
ങ്്ള്്: രമാഹനന്്, ദൊ
നദ്്ന്്,വിരവൈാനദ്്ന്്,
ലെിൈ,സ്ജന.

സിസിലിപപലി
മഞ്്്മ്്ല്്:ക്ട്്ന്്ൊലി
ല്്പരരെനാെകപലി
യ്ചട ഭാരയ് െിെിലി
കപലി(86)അന്്രിച്്്.
െംെൈ്ാരം നടത്്ി. മ
ക്്ള്്:രപാള്്,ചഡയെ്ി,
രജാണ്്െണ്്, കഷല,
ൈാബ,്ലീന.മര്മക്്ള്്:
രറാെര്മരി, പരരെനാ
െ വര്്ഗീെ,് ആനീെ,്
രജാഷി,ഷീന,സ്്്്ീേന്്.

ക്ഞ്്ന്്ം
പ്വത്്്രശ്്രി: ഊക്്
ന്്െിറിള്്ഭാരയ്ക്ഞ്്
ന്്ം (103) അന്്രിച്്്.
െംെൈ്ാരംനടത്്ി. മ
ക്്ള്്:പരരെനാെരജാ
െ,്െിസ്്്്ര്്ലിരൊരപാ
ള്്െ,്പരരെനാെരദവ
െിക്്്ട്്ി, പരരെനാെ
രൊമെ,്രമഴെ്ി,ലിെി,
ജയമ്ി. മര്മക്്ള്്: രമ
ഴെ്ി, ചജെി,ആലീെ,്
രദവെിക്്്ട്്ി, രടാമി,
ചഡയെ്ി.

തജാസഫ്എന്്.സി.
വാക്്ാട:് ചനല്്്യാത്്ട
ത്്ില്് രജാെഫ്എന്്.
െി(58)അന്്രിച്്്.െം
െൈ്ാരംപിന്്ീട.് ഭാരയ്:
െിന്്മ്്. മക്്ള്്: രജാ
രമാള്് രജാെ,് ജീനരമാ
ള്് രജാെ.് മര്മൈന്്:
ചെൈാസ്്്്്യന്്െി.എം.

തദവകിയമ്്
രെര്്ത്്ല:ചവട്്ക്്ല്്വ
ടരക്്ച്്ിറെില്് രദവൈി
െമ്്(108)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ള്്: ചവട്്ക്്ല്് രൈാ
െ് (പതെ്ാധിപര്് ഗ്ര്
ധവ്നി മാെിൈപ്ചന),
വി.പി.ഭഗത്്ിംഗ് (റിട്്.
ഓവര്്െിെര്് ചൈഎ
െഇ്ൈി), പരരെനാെ
വി.പി.അരവിദ്്ാക്്ന്്.
മര്മക്്ള്്: രാധാഅര
വിദ്്ാക്്ന്്,െെിരൈാ
െ,്ഐഷൈി.െിംഗ.്

കൊമിനിക്തജാസഫ്
ക്ണിഞ്്ി: ചൈാടിെ
ന്്മാനാല്് ചഡാമിനിക്
രജാെഫ് (71)അന്്രി
ച്്്. െംെൈ്ാരം ഇന്്്
രാവിചല11.30ന്ക്ണി
ഞ്്ി ചെ്്്്ആ്്്ണീ
െ്പള്്ിെില്്.ഭാരയ്:ആ
ലീെ്ചഡാമിനിക്കവ
ക്്ംമ്രത്്ടത്്്ൈാവ്
ൈളപ്്്രയക്്്ല്് ക്ടം്
ൈാംഗം.മക്്ള്്:രൊജി
ചഡാമിനിക,് െിജിരമാ
ള്്സ്നില്്.മര്മക്്ള്്:
ദീപ രൊജി, സ്നില്്
ആ്്്ണി.

അരവിന്്ാക്്ന്്
മ്ല്്രശ്്രി: ൈിചജപി മ
ണല്ര്് നിരൊജൈ മ
ണ്്ലം മ്ന്് ൈര്്ഷൈ
രമാര്്ച്്ചെതൈ്ട്്റിഎല
വത്്്ര്് അരവിദ്്ാക്്
ന്്(65)അന്്രിച്്്.െം
െൈ്ാരംനടത്്ി. ഭാരയ്:
െരെവ്െി. മക്്ള്്: രര
ഷമ്, സ്രരഖ. മര്മക്്
ള്്: ക്ഷണ്ക്മാര്്, െ
ഞജ്ീവ.്

ആന്്്ണിവര്്േീസ്
ഇളംമ്്ള്്ി: രൈാട്്്പറ
മ്്ില്്ആ്്്ണി വര്്ഗീ
െ്(64)അന്്രിച്്്.െം
െൈ്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
ലിെമ്്.മക്്ള്്:രടാണി
ൊ,ടിരനാജ.്

അബ്ബക്്ര്്
െിര്രങ്്ാടി: ചവളിമ്
ക്്്ആല്ങ്്ല്്ചെറ്വ
ളപ്്ില്് അബ്ൈക്്ര്്
(64) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
ൈീോത്്ിമ്്. മക്്ള്്:
അബ്്്െമദ,് െമീറ, റ
െിെ,റ്ഖിെ. മര്മക്്
ള്്:േെീല,അഫെ്ല്്,
ആൈിദ,് അഷറ്ഫ.് െ
രഹദരങ്്ള്്:ൈീപാത്്്,
അബ്്്ള്്,മ്െക്്്ട്്ി.

രംേന്്കെട്്ിയാര്്
മലെിന്്ൈീഴ:്മലെംരവ
ങ്്്ര്്അശവ്െിഭവനില്്
അറ്മ്ഖം ചെട്്ിൊര്
ചട മൈന്് രംഗന്്ചെട്്ി
ൊര്്(77)അന്്രിച്്്.

എന്്.ആര്്.കകനായര്്
െിര്വനന്്പ്രം:മര്െ
ന്്ക്ഴി ൊെിതശ്ീെില്്
രമജര്് എന്്.ആര്്.ചൈ
നാെര്്(87)അന്്രിച്്്.
മക്്ള്്:ലക്്്മിക്ഷണ്
ക്മാര്്,പാര്്വെി.മര്മ
ക്്ള്്:ജി.ക്ഷണ്ക്മാ
ര്്,ൈണ്്ന്്ഉണ്്ി.

ബാബ്
ക്ദ്്മംഗലം:റിട്്.പഞ്്ാ
െത്്്ജീവനക്്ാരന്്ക്
ഴിപ്്്റത്്്ൈാബ് (62)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:രശാഭ.
മക്്ള്്: ഷരനാജ,് ഷജി
ല്് (ഐഐഎംചൈ).മ
ര്മൈള്്:ദര്്ശന(മ്ക്്ം
ഹെര്്ചെക്്ട്്റി
െക്്്്ള്്).

തമരികക.എ
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം: പ്വ
ക്്്ളം ൈക്്്ഴിെില്്
(ചപര്മ്്ടവത്്്പ്ത്്
ന്്പ്രെില്്) രമരി ചൈ.
എ (86-റിരട്്ര്്ഡ് ചഹ
ല്്ത്്് ഇന്്െച്പക്്ര്്)
അന്്രിച്്്.െംെൈ്ാരം
ഇന്്്രാവിചല11ന്ൈാ
രമലചെ്്്്പീരറ്്ഴെ്്&
ചെ്്്് രപാള്്െ് ൊ
രക്ാ്ൈാെസ്റിൊനി
പള്്ിെില്്.മക്്ള്്:ചത്പ
േ.രശാഭതപ്ൊദ്ൈാം
ഗ്്്ര്്, ൈീന (മ്ന്് റിെ
പഷ്നിസ്്്്്രദവമാെആ
ശ്പതെ്ി).മര്മൈന്്:പി.
ചൈതപ്ൊദ.്

കൊമിനിക്തജാസഫ്
ക്ണിഞ്്ി: ചൈാടിെ
ന്്മാനാല്് ചഡാമിനിക്
രജാെഫ് (71)അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ആലീെ.്മക്്
ള്്:രൊജി,െിജിരമാള്്.
മര്മക്്ള്്:റ്്ീോ,സ്നി
ല്്.

കക.പി.തോപാലക്ഷണ്ന്്
നായര്്

തശ്ീമ്ലനഗരം:രഗാക്ല
ത്്ില്് റിട്്രെര്്ഡ് െ
ര്്രവ്്സ്തപ്ട്്് ചൈ.പി.
രഗാപാലക്ഷണ്ന്്നാ
െര്് (78) അന്്രിച്്് .
െംെൈ്ാരംനടത്്ി.പ
രരെന്്പിറവംൈക്്ാട്
ൈല്്ിങ്്ല്് മഠത്്ില്്ക്
ടം്ൈാംഗമാണ.്ഭാരയ്:മ
ഞ്്തപ്വാരക്്ലില്്വി.
ചജ.രാധമ്്(റിട്്.അദ്്്യാ
പിൈ, അൈവ്ര്് കഹ
െ്ക്്്ള്്).മക്്ള്്:ജിജി
രഗാപാല്് (ക്കവറ്്്),
ക്ഷണ്ക്മാര്് (ൈിെി
നെ)്.മര്മക്്ള്്:രാരജ
തദ്്്ന്്,തശ്ീരഞജ്ിനി.

രാധാക്ഷണ്ന്്
ൈീരിരൈാട:് പാറക്്ല്്
രാധാക്ഷണ്ന്് (65)
അന്്രിച്്്.െംെൈ്ാരം
പിന്്ീട.് ഭാരയ്: ചപാന്്
മ്്.മക്്ള്്:അന്ജാ,അ
ര്്ജ്്്ന്്,മര്മക്്ള്്:ഷി
ബ,്തപ്ീെി.

ക്ഞ്്ന്്ം
പ്വ്്ത്്്രശരി:ഊക്്ന്്
െിറിളിച്്്ഭാരയ്ക്ഞ്്
ന്്ം(103)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ള്്:െി. ലിരൊ രപാ
ള്്െ,്രമഴെ്ി,ലിെി,ജ
യമ്ി,പരരെരാെരജാെ,്
രദവെിക്്്ട്്ി, രൊമെ.്
മര്മക്്ള്്: രമഴെ്ി, ചജ
െി, ആലീെ,് രദവെി
ക്്്ട്്ി,രടാമി,ചഡയെ്ി.

കമല
ൈര്വിരശരി:പരരെനാ
െപ്ത്ക്്്ളങ്്ര രഗാ
പാലച്്്ഭാരയ്ൈമല(74)
അന്്രിച്്്.മക്്ള്്:ഷീജ,
ഷിംന.മര്മക്്ള്്:അനി
ല്്ക്മാര്് ചവങ്്ാലി,
രജ്യാെിഷ്ക്മാര്് രൈാ
വ്ര്്. െരഹാദരങ്്ള്്:
ശാന്്,പത്്ിനി,വെന്്.

സൗദിയില്്മരിച്്്
ൈാരക്ന്്്:പ്ലചത്്ൈട്്
ക്്ാടന്്സ്കലമാച്്്മ
ൈന്്ഇതൈ്ാഹിം(41)ആ
ണ്ൌദിെിചല ജിൊ
നില്്ഹ്ദൊഘാെംമ്
ലംമരണചപ്്ട്്ത.്മാൊവ:്
ആെിശ.ഭാരയ്:പയ്്്ണ്്ി
െമീറ. മക്്ള്്: ഷാമില്്,
ഷാദില്്.െരഹാദരങ്്ള്്:
അലി,േിരറാെ,്െവ്ാലി
ഹ,്റാൈിെ,റെീന.

തജാസഫ്
വാക്്ാട:് ചനല്്്യാത്്ട
ത്്ില്് രജാെഫ്എന്്.
െി(58)അന്്രിച്്്.െം
െൈ്ാരംപിന്്ീട.് ഭാരയ്:
െിന്്മ്്. മക്്ള്്: രജാ
രമാള്്, ജീന. മര്മൈന്്:
ചെൈാസ്്്്്യന്്.

തര്തസയ്
ൊഴ്ര്്:വടക്്ന്്ഈനാ
ശ്ഭാരയ്രത്െെയ്(85)അ
ന്്രിച്്്.െംെൈ്ാരംന
ടത്്ി.മക്്ള്്:രപാള്്,പ
രരെനാെ രജാണി, വി
ന്്െന്്,കെമണ്്,രഡ
വിെ,്രൊമെ,്രജാെ.്
മര്മക്്ള്്: ൈീന, രൈ
ൈി,ചഷര്്ളി,എലിെൈ
ത്്്, രഡാളി, ചഷരള്ി,
ചജസ്്ി.

എന്്.പത്്ാവതിയമ്്
പാങ്്പ്്ാറ: പാട്്ത്്ില്്
എന്്.പി ഭവനില്്പരര
െനാെഎന്്.ക്ഷണ്ന്്
നാെര്ചട (ആശാന്്-
തശ്ീക്മാര്് കത്ഡവിംഗ്
െക്്ള്്,ൈണിൊപ്രം)
ഭാരയ്എന്്.പത്്ാവെിെ
മ്്(87)അന്്രിച്്്.െം
െൈ്ാരം നടത്്ി. മക്്
ള്്:രരമശ്ൈാബ്(റിട്്.
രജാെി്്്് ൈിഡിഓ ൈി
ളിമാന്ര്്), രവണ്രഗാ
പാലന്്നാെര്്(റിട്്.ചൈ
എെആ്ര്്ടിെി),സ്രര
ഷ് ക്മാര്് (തശ്ീക്മാര്്
എംഡിഎെ)്തശ്ീക്മാര്്
(രമാരഡണ്്രൈക്്റി,മ
ണ്്വിള)മര്മക്്ള്്:എ.
ചഷര്്ളി, തപ്െന്്ക്മാ
രി,ജെക്മാരി.

പി.എന്്.രാജമ്്
ചൊട്പ്ഴ:ഒളമറ്്ംപഴ്
ക്്്ന്്്ംപ്റത്്്പരരെ
രാെനീലൈണഠ്ച്്്യം്
നാരാെണിയ്ചടയം് മ
ൈള്് പി.എന്്.രാജമ്്
(76-റിട്്.ടീച്്ര്്)അന്്രി
ച്്്.െംെൈ്ാരംനടത്്ി.

വാഹനാപകടത്്ില്്
യ്വാവ്െരിച്്്
ൈാെംക്ളം:വാഹനാ
പൈടത്്ില്്യ്വാവ്മ
രിച്്്.െിപിഐൈരീ
ലക്ളങ്്ര രലാക്്ല്്
ൈമ്്ിറ്്ിഅംഗംൈരീല
ക്ളങ്്രമലരമല്്ഭാ
ഗംക്രന്്ല്്രാധാക്
ഷണ്ണച്്് മൈന്്
ആര്്. സ്ധീഷ് (26)
ആണ്മരിച്്ത.്ക്ചട
ൊതെ് ചെയെ് സ്ധീ
ഷിച്്്അമ്്ാവന്്രാരജഷ്(45)മാരൈമാെിപരി
രക്്റ്്്ആലപ്്്ഴചമഡിക്്ല്്രൈാരളജില്്െിൈി
ത്്െില്്ൈഴിയ്ന്്്.ൈഴിഞ്്ദിവെംകവൈിട്്്6
മണിക്്് രദശിെപാെെില്്ഓച്്ിറക്്്ചെക്്്പ
ള്്ിമ്ക്്ില്്ചവച്്ാണ്ടിപ്്ര്്രലാറിഇടിച്്്അപ
ൈടംഉട്്ാെത.്രണ്്്രപരം്ഓച്്ിററീജന്്െിൈാ
ര്്രഹാട്്ലിചലജീവനക്്രാണ.്ഇലക്്ിഷയ്ന്്ആെി
രജാലിചെയെ്ിര്ന്്സ്ധീഷ്കവൈിട്്് രജാലി
െീര്്ന്്െിന്രശഷംപളളിമ്ക്്ിന്െമീപംൊമ
െിക്്്ന്്സ്ഹ്ത്്ിച്്്വീട്്ിരലക്്്രപാക്ന്്
െിന്രാരജഷിരനാചടാപ്്ംകൈക്്ില്്ൊതെ്െി
രിച്്്.പള്്ിമ്ക്്ില്്ചവച്്്പടിഞ്്ാരറാട്്്രപാക്
ന്്െിന്രറാഡ്രത്ൈാസ്്്ചെയ്്ാചവചൈാല്്ത്്്നി
ന്്്ൈാെംക്ളരത്്ക്്്വന്്രലാറിഇടിച്്്ചെറി
പ്്ിക്്്ൈൊെിര്ന്്്.അപൈടംനടന്് ഉടന്്െ
ചന്്രണ്്്രപചരയം്ആലപ്്്ഴചമഡിക്്ല്്രൈാ
രളജില്്തപ്രവശിപ്്ിചച്്ങ്്ിലം്അപൈടത്്ില്്െ
ലക്്്ംൈാല്ൈള്്ക്്്ംമാരൈമാെിക്്െം പറ്്ിെ
സ്ധീഷ്മരിച്്്.മാൊവ:്ഗീെ.െരഹാദരന്്:ഗിരീ
ഷ.്െംെൈ്ാരംരൈാവിഡ്രത്പാരട്ാ്രൈാള്്നടപടി
ക്്്രശഷംഇന്്്നടക്്്ം.
ശ്െീകരണമതാഴിലാളി
എലിപ്്നിൈാധിച്്്െരിച്്്
രൈാഴിരക്ാ്ട:്ചമഡിക്്ല്്രൈാളജിചലശ്െീൈര
ണചൊഴിലാളിഎലിപ്്നിൈാധിച്്് മരിച്്്.നട
ക്്ാവ്െവ്രദശിനിൊൈിറ(39)ൊണ്മരിച്്ത.്ൈ
ഴിഞ്്ആഴെ്വചരൊൈിറരൈാവിഡ്വാര്്ഡി
ല്്രജാലിചെയെ്ിര്ന്്്.ശാരീരിൈബ്ദ്്ിമ്ട്്്ൈ
ള്്അന്ഭവചപ്്ട്്രൊചടരൈാവിഡ്പരിരശാധന
നടത്്ിെരപ്ാ്ള്്ചനഗറ്്ീവാെിര്ന്്്.മറ്്്പരിരശാ
ധനൈള്്നടത്്ിെരപ്ാ്ഴാണ്എലിപ്്നിസ്്ിരീൈ
രിച്്ത.്ത്ടര്്ന്്്ഐെിയ്വില്്െിൈിത്്െിലിരി
ചക്്ൊണ്മരണം.എലിപ്്നിൈാധിച്്്ചമഡിക്്
ല്്രൈാളജ്ജീവനക്്ാരിമരിച്്ത്ആശങ്്രൊചട
ൊണ്ആരരാഗയ്വക്പ്്്ൈാണ്ന്്ത.്നിപൈാല
ത്്്ം ചമഡിക്്ല്് രൈാചളജില്് രജാലി ചെയെ്
ൊതൈ്ാലിൈജീവനക്്ാരിൊണ്ൊൈിറ.
കണ്്്ര്്സവ്ദദശിമകാവിഡ്
ൈാധിച്്്െരിച്്്
ൈണ്്്ര്്:ൈണ്്്ര്്െവ്രദശിചൈാവിഡ്ൈാധിച്്്മരി
ച്്്.പടിയ്ര്്െവ്രദശിനിഏലിക്്്ട്്ിചവട്്്ക്ഴിെി
ല്് (64)ആണ് മരിച്്ത.് പരിൊരം ചമഡിക്്ല്്
രൈാരളജില്്െിൈിത്്െിലാെിര്ന്്്.ഇവര്ചടവീ
ട്്ിചലഅഞ്്്രപര്്ക്്്രനരചത്്രരാഗംസ്്ിരീൈ
രിച്്ിര്ന്്്.നയ്്രമാണിെൈാധിച്്ഇവര്്ക്്്ചൈാ
വിഡ്സ്്ിരീൈരിച്്രൊചടപരിൊരരത്്ക്്്മാറ്്്
ൈൊെിര്ന്്്.മലപ്്്റംത്െെവ്രദശിമ്ഹമ്്ദാ
ണ്(85)മരഞ്്രിചമഡിക്്ല്്രൈാചളജ്ആശ്പ
തെ്ിെില്്ചൈാവിഡ്ൈാധിച്്്മരിച്്ത.്തപ്രമഹം,ര
ക്്െമ്്ര്്ദ്്ം, ശവ്ാെരൈാശരരാഗം എന്്ിവയ്
ട്്ാെിര്ന്്മ്ഹമ്്ദിച്്്രരാഗഉറവിടംൈചട്്
ത്്ിെിട്്ില്്.
ദഹാസ്്്്ല്്മ്റിയില്്അവിവാഹിതയായ
യ്വതിപപ്സവിച്്യ്ടന്്ക്ഞ്്്െരിച്്്
ൈട്്പ്്ന:അവിവാഹിെൊെയ്വെിരഹാസ്്്്ല്്മ്
റിെില്്തപ്െവിച്്്.ക്ഞ്്്മരിച്്്.മ്ലമറ്്ംെവ്രദ
ശിൊെയ്വെിൊണ്രഹാസ്്്്ല്്മ്റിെില്്തപ്െ
വിച്്ത.്നഗരത്്ിചലെവ്ൈാരയ്രഹാസ്്്്ലില്്21ന്
പ്ലര്്ചച്്ൊെിര്ന്്്െംഭവം.തപ്െവത്്ിന്മ്
ന്്പ്അെവ്സ്്െഅന്ഭവചപ്്ട്്രൊചടയ്വെി
ഒപ്്മ്ട്്ാെിര്ന്്െരഹാദരിചെപ്റരത്്ക്്്പ
റഞ്്െച്്്.െരഹാദരിെിരിചൈഎത്്ിെരപ്ാ്ഴാ
ണ്യ്വെിതപ്െവിച്്ിരിക്്്ന്്ൊെിൈട്്ത.്ത്
ടര്്ന്്്വീട്്്ൈാചരവിളിച്്്വര്ത്്ിആശ്പതെ്ിെി
ല്്എത്്ിച്്്െിൈിത്്ലഭയ്മാക്്ി.ശിശ്മരിച്്െം
ഭവത്്ില്് ചപാലീെ്അെവ്ാഭാവിൈ മരണത്്ി
ന്രൈചെട്ത്്്.
വിദയ്ാര്്ത്്ിവീടിനകത്്്
ആത്്ഹതയ്മെയത്നിലയില്്
െലരശരി:നഗരത്്ിചലവിദയ്ാലെത്്ില്്എട്്ാം
െരത്്ില്്പഠിക്്്ന്്വിദയ്ാര്്ത്്ിചെവീട്്ിനൈ
ത്്്ോനില്്ചൈട്്ിത്്്ങ്്ിജീവചനാട്ക്്ിെനി
ലെില്്ൈചട്്ത്്ി.െിര്വങ്്ാട്പ്വളപ്്്ചെര്
വിചലൈിഴക്്െില്്വീട്്ില്്അനീഷിച്്്മൈന്്ൈി
രണാണ്(13)മരണചപ്്ട്്ത.്ശനിൊഴെ്രാതെ്ിെി
ലാണ്െംഭവം.െലരശരിജനറല്്ആശ്പതെ്ിെി
ല്്മ്െരദഹപരിരശാധനചെയത്.്ലിജിനൊണ്
മാൊവ.്ആരെിെരഹാദരിൊണ.്

വാഹനാപകടത്്ില്്പരിദക്്റ്്്
െികിത്്യിലായിര്ന്്
രണ്്്ദപര്്െരിച്്്
െിര്രങ്്ാടി:ചെമ്്ാട-്ൈക്്ാട്രറാഡിചലപിഎ
െഎ്ംഒരൈാരളജിന്െമീപംത്ക്്്മരത്്്രലാറി
െിടിച്്്പരിരക്്റ്്്െിൈിത്്െിലാെിര്ന്്െക്്ട്്ര്്
ൊതെ്ക്്ാരനടക്്ംരട്്്രപര്്മരിച്്്.ചപാന്്മളപ
ള്്ിപ്്ടിെവ്രദശിപരരെനാെൈട്്ംക്ളംെിന്്
യ്ചടമൈന്്രാജന്്(60),ചെമ്്ാട്െവ്രദശിപറമ്്
ന്്ഹംെ(63)എന്്ിവരാണ്മരിച്്ത.്വയ്ാഴാഴെ്ഉ
ച്്യക്്്്12.30ഓചടൊെിര്ന്്്അപൈടം.രലാറി
രട്്്െക്്ട്്റ്ൈളില്്ഇടിച്്്മ്ന്്്രപര്്ക്്്പരി
രക്്റ്്ിര്ന്്്.പരിരക്്റ്്്രൈാട്്യക്്്ലിചലെവ്ൈാ
രയ്ആശ്പതെ്ിെില്്െിൈിത്്െിലാെിരിചക്്ചവ
ള്്ിൊഴെ് കവക്രന്്രമാണ് രാജന്് മരിച്്ത.്
ഹംെഇന്്ചലപ്ലര്്ചച്്യ്മാണ്മരണചപ്്ട്്ത.്
ഇരദ്്ഹം രൈാഴിരക്ാ്ട് ചമഡിക്്ല്് രൈാരളജില്്
െിൈിത്്െിലാെിര്ന്്്. രാജന്് ചെമ്്ാട് ൈാര്്
കത്ഡവറാെിരജാലിചെയത്്വരിൈൊെിര്ന്്്
ഭാരയ്:െരരാജിനി.മക്്ള്്:രമയ്,രജിെ,രഞജ്ിത്്്.
മര്മക്്ള്്: രാരജഷ്ൈാടാമ്്്ഴ, തശ്ീജിത്്്വളാ
രഞ്്രി.പരിരക്്റ്്്രൈാട്്ക്്ലിചലെവ്ൈാരയ്ആശ്
പതെ്ിെില്് െിൈിത്്െിലാെിര്ന്് ചെമ്്ാട്ആ
ൊദ്നഗര്്പറമ്്ന്്ഹംെൊണ്ഇന്്ചലപ്ല
ര്്ചച്്രൈാഴിരക്ാ്ട്ചമഡിക്്ല്്രൈാചളജില്്മരി
ച്്ത.്െവ്ൈാരയ്ആശ്പതെ്ിെിലം്െര്്ക്്ാര്്ആ
ശ്പതെ്ിെിലം്നടത്്ിെആ്്്ീചജന്്ചടസ്്്്്രപാ
െിറ്്ീവാെെിനാലാണ്രൈാഴിരക്ാ്രട്്ക്്്മാറ്്ിെ
ത.്ൈാക്്ിയ്ള്്പരിരശാധനൈള്്ക്്്ആലപ്്്ഴ
െിരലക്്്അെച്്ിട്്്ട്്്.ഭാരയ്:സ്കൈദ.മക്്ള്്:
ൊക്്ിര്്,േവാെ,്െല്്മാന്ല്്ോരിെ,്മര്മ
ക്്ള്്;െേീറ,റമീെ.

രാജന്് ഹംസ

ബൈജുവിനുമരണമിലുു,
ജീവികുുുംഇവരിലുതെ...
ചൊച്്ി:മെെ്ിഷ്ൈമ
രണം െംഭവിച്് ൈ
ണ്്്ര്് മട്്ന്്്ര്്െവ്രദ
ശി ടി.കൈജ്വിച്്്
(37) ൈരള്്, രട്്് വ്
ക്്ൈള്്,രട്്്ൈണ്്്ൈ
ള്്എന്്ിവദാനംചെ
യത്്ൈന്്്ക്്ള്്.മ്
െെഞജ്ീവനി വഴി
ൊണ്അവെവദാനം
നടന്്ത.്ഇന്്ചലപ്
ലര്്ചച്്എറണാക്ളം
വിപിഎെ് രോക്
രോര്്ആെപ്തെ്ിെി
ചലത്്ിച്് വ്ക്്ൈള്്
ശെത്െ്തൈ്ിെെില്ചട
ആലപ്്്ഴപ്ര്ത്പ്്ി
ചലൈരല്്ലിചവളിെി

ല്് പി.എം.ൈാബ്
(56), ചോര്്ണ്ര്് ൈ
ള്്ിപ്്ാടംവാക്്ടെി
ന്്് (44) എന്്ിവ
ര്്ക്്് വിജെൈരമാെി
തട്ാന്്െപ്്്ാ്്്് ചെ
യത്്ചവന്്് രലക്്്
രോര്് രോെപ്ിറ്്ല്്
യ്രോളജിവിഭാഗംെ
ലവന്് രോ.രോര്്ജ്
പി ഏതൈ്ഹാം പറ
ഞ്്്. ചനരത്ോളജി
സ്്്്്മാരാെ രോ.അ
ൈിഏതൈ്ഹാം,രോ.
രോര്്ജിചൈ.കനനാ
ന്്, യ്രോളജിസ്്്്്
രോ.ഡാറ്്്െണ്്രോ
ര്്ജ,് അനെെ്ീരഷ്യാ

ളജിസ്്്്്രോ.ജെസ്
െന്്രജക്്ബ്എന്്ി
വരടങ്്്ന്്ചമഡിക്്
ലെംഘമാണ് തട്ാന
െപ്്്ാര്്്ഷന നട
ത്്ിെത.്ൈണ്്്ര്്എ
െര്്രോര്്ട്്ിചലജീവന
ക്്ാരനാെ കൈജ്
വിചന, ൈഴിഞ്്19ന്
രോണ്് ചെയ്്്ന്്െി
നിചടൈട്്ിലില്്നിന്്്
ക്ഴഞ്്്വീണെിചന
ത്ടര്്ന്്ാണ്വിദഗധ്
െിൈിത്്ക്്ാെിചൊ
ച്്ിെിചലത്്ിച്്ത.് ശ
നിൊഴെ് മെെ്ിഷ്
ക്് മരണംസ്്ിരീൈ
രിക്്്ൈൊെിര്ന്്്.

ചേരയിറചുുിവിൽകുുുനുുെിനിതെ
യുവാവുഅറസുുുുിൽ
ചൊച്്ി: രൊെമംഗലത്്് ചപര്മ്്ാ
മ്്ിച്്്ഇറച്്ിചെന്്്ചെറ്്ിദ്്രിപ്്ിച്്്
രെരയ്ചടഇറച്്ിവിലക്്ാനതശ്മിച്്
യ്വാവ്പിടിെില.രനരയ്മംഗലംവട
രക്്പ്്റമ്്ിലവി.ചജ.ൈിജ്വിചനചെ
ൊണ്വനംവക്പ്്്അറസ്്്്്ചെയെ്ത.്
രൊെമംഗലംരൊടെിെിലഹാജരാ
ക്്്ം.വീട്്്വളപ്്ിലനിന്്്പിടിക്ടിെ
രെരചെചൊന്്്ൈറിവച്്രശഷംചപ
ര്മ്്ാമ്്ിച്്്ഇറച്്ിചെന്്്ചെറ്്ദ്്രി
പ്്ിച്്്വിലക്്ാനതശ്മിചച്്ന്്ാണ്രൈ
െ.്പാമ്്ിച്്്ഇറച്്ിവിലക്്ാനതശ്മി
ക്്്ന്്ൊെി ൈിട്്ിെ രഹെയ് വിവര
ചത്്ത്ടരന്്്വനംവക്പ്്്നഗരംപാ
റ,രൊെമംഗലംരറഞ്്്ഉരദ്ോഗസ്്ര

നടത്്ിെഅരന്വഷണത്്ിലാണ്ൈി
ജ്വിചനൈസ്്്്ഡിെിചലട്ത്്ത.്
മദയ്പിക്്്ന്്െിനാെി പണം ൈ
ചട്്ത്്ാനാണ്ചപര്മ്്ാമ്്ിച്്്ഇറ
ച്്ിചെന്്്വിശവ്െിപ്്ിച്്്ഇൊളരെര
യ്ചടഇറച്്ിവിലക്്ാനതശ്മിച്്ചെന്്്
വനംവക്പ്്്ഉരദ്ോഗസ്്രപറയ്ന്്്.
ഇൊള്ചടവീട്്ിലനിന്്്പാമ്്്ൈറി
യം്െല,വാല,രോലഎന്്ിവയം്
ൈചട്്ട്ത്്ിെിട്്്ട്്്.വനയ്ജീവിെംര
ക്്ണനിെമതപ്ൈാരംൈിജ്വിചനെി
രര വനംവക്പ്്് രൈെ് രജിസ്്്്ര ചെ
യത്.്ഇൊളനിരവധിതൈ്ിമിനലരൈ
സ്ൈളില തപ്െിൊചണന്്്ംവനംവ
ക്പ്്്അറിെിച്്്.

ചുമടുുുതൊഴിലാളി
തുങുുിമരിചുുു
ചെങ്്ളം:ച്മട്്്ചൊഴി
ലാളിചെ അയ്്മ്്ാത്്റ
പാലത്്ിച്്് കൈവരി
െില്്ത്ങ്്ിമരിച്്നില
െില്്ൈാണചപ്്ട്്്.ചെമ്്
നാട്്്െറപരരെനാെദി
വാൈരച്്്മൈന്്കൈ
ജ് (49)വിചനൊണ് ഇ
ന്്്പ്ലര്്ചച്്ത്ങ്്ിമരി
ച്്നിലെില്്ൈാണചപ്്ട്്
ത.്ക്മരൈംരപാലീചെ
ത്്ിഇന്്ൈവ്സ്്്്്റ്്്െയ്്ാറാക്്ിമ്െരദഹംംചമഡിക്്
ല്്രൈാളജില്്സ്ക്്ിച്്ിരിക്്്ന്്്.ഇന്്്രപാസ്്്്്രമാ
ര്്ട്്ംനടത്്ി രൈാഡിൈന്്്ക്്ള്്ക്്്വിട്്്ചൈാട്
ക്്്ംകൈജ്െിഐറ്്ിയ്ച്മട്്്ചൊഴിലാളിയ്
ണിെന്്ൈണ്്വീനറാണ.്ഭാരയ്:സ്ജരൊട്്യക്്്ാട്
ൈണിൊമ്്റമ്്ില്്ക്ടം്ൈാഗമാണ.്മക്്ള്്:മീന,്
മിഥ്ന്്.മര്മൈന്്വിഷണ്്വിരനാദ്പ്ല്്്വാക്്ല്്
െിറ(ചെങ്്ളം).
മൊബൈല്്നല്്കാത്്തില്്
വിഷെിച്്്വിദയ്ാര്്ഥി
ആത്്ഹതയ്മെയത്്
ൈണ്്്ര്്:ചഗെിംൈളിക്്ാന്്ചമാകൈല്്രോണ്്ന
ല്്ൈാത്്െില്്വിഷമിച്്്പെിനാല്ൈാരന്്ആത്്
ഹെയ്ചെയത്.്ൈണ്്്ര്്ജില്്െിചലക്ഞ്്ിമംഗലം
െവ്രദശിരെീശിച്്്മൈന്്രദവനന്്്വിചനൊണ്
ത്ങ്്ിമരിച്്നിലെില്്ൈചട്്ത്്ിെത.്ക്ഞ്്ിമംഗ
ലംഗവണ്്ചമ്്്്കഹെക്്ളിചലഒമ്്ൊംക്്ാെ്
വിദയ്ാര്്ത്്ിൊണ്രദവനന്്്.ചവള്്ിൊഴെ്രാതെ്ി
ൊണ്െംഭവം.ചമാകൈല്്രോണില്്അമിെമാ
െിചഗെിംൈളിച്്െിന്രെീഷ്മൈചനവഴക്്്പറ
ഞ്്ിര്ന്്്.ഉടന്്െചന്്രദവനന്്്മ്റിെില്്ൈെറി
ൈെൈടച്്്.ഉറങ്്ാചനന്്്ൈര്െിമാൊപിൊക്്ള്്
ക്ട്്ിചെവിളിച്്ില്്.എന്്ാല്്ശനിൊഴെ്രാവിചല
വാെില്്രനാക്്ിെരപ്ാ്ഴാണ്ക്ട്്ിത്ങ്്ിനില്്ക്്്
ന്്ത്ൈട്്ത.്
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സ്രവരപോശെ്്ഒെിെി
റിലീസിസൊര്ങ്്്ന്്്
സുരയുനായകനാകുനുുസുരദരബോകടു’്െികതുവംുഒടിടി

റിലീെിസൊരുങുുുനുുു.സുധസൊങുുരെംവിധാനം
സെയുുുനുുെികതുംആമബൊണുുദകുപമിലുുഒബടുുബരുു30-നുആ
ണുറിലീെ്സെയുുുനുുത.ുസുരയുതസനുുയാണുഇകുുാരയുംഔബേുയാ
ഗികമായിഅറിയിചുുത.ുനടിഅപരുുണബാലമുരളിയാണുെികതു
തുുിസലനായിക.മാധവൻുുനായകനായ‘ഇരുതിസുകടുുവിനുബശ
ഷംസുധെംവിധാനംസെയുുുനുുെികതുമാണുസുരദരബോകടു.്
എയരുുസഡകുുാണുുആഭയുനുുരവിമാനെരുുവീെെിസുുുസുുാപ
കൻുുജി.ആരുുബോപിനാഥിസുുുജീവിതമാണുെികതുതുുിസുുുകപു
ബമയം.െംവിധായികസുധസൊങുുരയംുശാലിനിഉഷബേവി
യംുബെരുുനുുാണുതിരകുുഥസോരുകുുിയത.ു
സുരയുയുസട2ഡിഎുുുരുുസടയൻുുുസമു്ുുസംുെിഖീയഎുുുരുുസട
യൻുുുസമു്ുുസംുബെരുുനുുാണുസുരദരബോകടു്നിരുുമുുികുുുനുുത.ു
ആകാശംനീഹദുുു’എനുുബപരിലുുഈെിനിമസതലുങുുിലുുസൊ
ഴിമാറുുവംുസെയുുുനുുുടു്ു.ഉരുുവശി,ജാകുുിബകുഷാഫ,ുപബരഷ്റാവ
ലുു,കരുണാെ,്വിബവകുകപുെനുു,ബൊഹൻുുബാബ,ുകാളിസവങുു
ടുഎനുുിവരംുെികതുതുുിലുുഅഭിനയികുുുനുുുടു്ു.

മ്ന്്്സെറ്പ്്ക്്ാര്സെ
കഥയ്മാെിപോര്്മ്ല
െിനിമാബകുപമികളായമുനു്ുസെറുപുുകുുാരുസടകഥപറയുനുു'ബോരുുമുല'ബോടു്ുമുവിയുസടബൊഷൻബോസുുുുരപുറതുുിറ
ങുുി.െംവിധായകൻുുഅനുറാമാണുബകകനുുുകഥാപാകതുമാകുനുുത.ു
ബോരുുമുലഓണതുുിനുറിലീെ്സെയുുും.ബെതുഅടുരുുസകുോഡകുു
ൻുുെിസുുുബാനറിലുുസകുോഡകുുൻുുകണുുബകുൊളരുുബെതുഅടുരുുനി
രുുമുുിചു്ുെബതുുഷ്ഇടുകുുിരെനയംുെംവിധാനവംുനിരുുവുുഹികുുുനുു
'ബോരുുമുല'ബോടു്ുമുവിറിലീെിസൊരുങുുി.
കലുുുയാണിെം,േംഎനുുീെികതുങുുളുുെംവിധാനംസെയതുഅനുറാം
ആേയുമായിനായകകഥാപാകതുമായിസവളുുിതുുിരയിസലതുുുനുുെികതും
കുടിയാണുബോരുുമുല.െകനുുുോെ്എനുുെിനിമാരെയിതാവായിടുുാണു
അനുറാംഈെികതുതുുിലുുഅഭിനയികുുുനുുത.ുെിനിമബതടിഅലയു
നുുമുനു്ുസെറുപുുകുുാരുുഒരുതിരകുുഥാകുതുുുമായികണുുുമുടുുുനുുു.തുട
രുുനു്ുഅവരുുതമുുിലുടുുാകുനുുെംവാേവംു,ഈകണുുുമുടുുലിസനതുട
രുുനുുുടുുാകുനുുവഴിതുുിരിവുകളാണുബോരുുമുലയുസടഇതിവുതുും.
െിനിമസയെബ്നഹികുുുനുുവരംുെിനിമബോടുവിബോജികുുുനുുവ
രംുതീരുുചുുയായംുകടുുിരിബകുുടുുകപുബമയമാണുബോരുുമുലമുബനുുടു്ു
സവയകുുുുനുുത.ുമലയാളതുുിസലകപുമുഖതാരങുുളുസടയംുഅണിയറ
കപുവരുുതുുകരുസടയംുസഫയെുബ്ുകു്ുബപജിലുസടബോരുുമുലയുസടബൊ
ഷൻുുബോസുുുുരുുറിലീെ്സെയതു.ുഅനുറാം,ആരയുൻുുഅനിലുു,മബൊജു
വടാടുുുപാറ,ൊംനവീൻുു,ബിനുുുഅമുതകുമാരുുഎനുുിവരാണുഅഭി
ബനതാകുുളുു.ബെതുഅടുരിസൊപുുംബോസുടുുിയംുനിരുുമുുാണപങുുാളി
യാകുനുുു.
ബൊഹൻുുലാലിസുുുഹിറു്ുെികതുങുുളായകുഞുുാലിമരയകുുുാരുു,ഒപുും
എനുുീെിനിമകളുുകു്ുെംഗീതംഒരുകുുിയബശഷംബോണിറാബഫലുുപ
ശുുാതുുലെംഗീതസൊരുകുുുനുുെികതുംകുടിയാണുബോരുുമുല.ശയുാം
സുകബുഹുുണയുൻുു-കയുാമറ,ൊംനവീൻുു-എഡിറുുിംഗ,ുആനനു്ുബാബു-
മികെുിംഗ,ുകപുേീപുശങുുരുു-കളരുുബകുഗഡിംഗു.മലയാളെലചുുികതുബമഖല
യിസലൌഹുേകുുുടുുായമുയുസടപിനുുുണബോസടഒരുങുുുനുുബോരുുമു
ലയുടയുുബിലുസടഓണതുുിനുറിലീെ്സെയുുും.

ഒന്്ാെതിസ്്്5വര്്ഷങ്്ള്്:
അലപോൺസിസ്്്
വിവാഹവാരഷികം
അഞുുാംവിവാഹവാരുുഷികാബോഷെികതുങുുളുുബഫ

െബ്ുകുുിലപങുുുസവചുുിരികുുുകയാണുഅലബോണ
െ്പുകതുൻ.2015ഓഗസുുുുിലാണുഅലബോണെ്വിവാഹിതനാ
യത.ുഅലീനയാണുഭാരയു.ഏതൻ,എയനുഎനുുിവരാണുമകുുളുു.
അഞുുാംവിവാഹവാരഷികേിനതുുിലഭാരയുബോസൊപുുമുളുു
സെലഫിെികതുങുുളടകുുംഅലബോണെ്പങുുുസവചുുിടുുുടു്ു.നി
രവധിആരാധകരഅബദുുഹതുുിനംുകുടംുബതുുിനംുആശംെ
കളുമായിഎതുുിയിടുുുടു്ു.മകുുളുുസകുുപുുംബകകു്ുമുറികുുുനുുെി
കതുവംുഭാരയുഅലീനസയബെരുുതുുുപിടിചുുിരികുുുനുുെികതുങുുളുമാ
ണുഅലബോണെ്ബഫെബ്ുകുുിലപങുുുസവചുുിരികുുുനുുത.ു
2013ലപുറതുുിറങുുിയബനരം.2015-ലപുറതുുിറങുുിയബകുപമം
എനുുീരടു്ുെിനിമകളിലുസടമലയാളതുുിലംുതമിഴിലംുനിരവ
ധിആരാധകസരെവുനുുുവമാകുുിയെംവിധായകനാണുഅല
ബോണെ.്

ബ്്ാക്്്ആൻഡ്വവറ്്്
െിശത്വ്മാെിനദിെസൊയത്്
വരുുഷങുുളുുകു്ുമുമുുുളുുഒരുബോബടുുനേിയസൊയുതുസഷയരുുസെ

യുതതാണുആരാധകരുുഇബപുുളെരുുചുുയാകുുുനുുത.ു
ഒനുുിങുുുവസനുുങുുിലുുഎനുുെികതുതുുിലമമുുുടുുികു്ുഒപുുമുളുുബുുാകു്ു
ആൻഡുദവറു്ുെികതുമാണുനേിയസൊയുതുപങുുുസവചുുിരികുുുനുുത.ു
1985ലുുആണുെികതുംകപുേരുുശനതുുിനുഎതുുിയത.ുമമുുുടുുിബോസൊപുുമു
ളുുനാേിയസൊയുതുവിനസുറആേയുെികതുമാണുഇത.ുബോഷിയായിരു
നുുുെികതുതുുിനസുറെംവിധായകൻ.ഒരുപാടുെികതുങുുളിലുുമമുുുടുുിയംു
നാേിയസൊയുതുവംുഒനുുിചു്ുഅഭിനയിചു്ുഹിറുുായിടുുുടു്ു.എനുുായാലംു
ആരാധകരെികതുംഏസറുുടുതുുിരികുുുകയാണ.ു

ക്ഞ്്തിഥിസെ
വരപവല്്ക്്ാസൊര്ങ്്ി
പപെിയം്ശര്ീനിഷം്
കശുീ നിഷംുതാനംുമാതാപിതാകുുളാകാൻുുബോവുകയാസണനുുെബതുുഷംപങുുുവചു്ുബപളിമാണി.ഒരുവീഡി
ബോപങുുുവചുുാണുഗരുുഭിണിയാസണനുുവിവരംബപളിഅറിയിചുുിരി
കുുുനുുത.ുഒരുസെലുുഫിവീഡിബോആയിരുനുുുബപളിബോസു്ുുുസെ
യതുിരുനുുത.ു'രടു്ുവരുുഷംമുൻുുപുഈേിവെമാണുഞങുുളുുസകുപാ
ബപുുെ്സെയതുത.ുഇനു്ുദേവാനുകഗുഹംനിറസഞുുരുകാരയുംഅ
വനിലുസടഎനസുറയുളുുിലുുവളരുനുുു.കശുീനിഷ്നിസനുുഞാൻുുെ്
ബനഹികുുുനുുു'എനുുായിരുനുുുവീഡിബോയകുു്ുബപളികയുാപഷുനി
ടുുിരികുുുനുുത.ുഅതിനുതാസഴബപളിയുസടഅടുതുുസുഹുതുുുംഅ
വതാരകനുമായബോവിനു്ുപതുുസുരയു,കപുിയവാരയുരുു,ശിലുുപബാ
ല,നീരവ,ുെനസൊയതുുടുുിതുടങുുിയതാരങുുസളലുുാവരംുആശം
െകളുുഅറിയിചു്ുകമനറുുകളുമായിഎതുുിയിരുനുുു.
ബപളിയുസകുുപുുമുളുുെബതുുഷനിമിഷംപങുുുസവചു്ുകശുീനിഷംു
എതുുിയിരുനുുു.അവളുുകു്ുെണുുസെറു്ുകാണണസമനു്ുആകഗുഹം
പറഞുുു.എനു്ുസുെിപുുിചു്ുസൊടു്ുബപളിെണുുസെറു്ുകാണുനുു
വീഡിബോയംുകപുിയതമസയബെരുുതു്ുനിരുുതുുിനിറവയറുകാണു
നുുവിധതുുിലുളുുവീഡിബോആയിരുനുുുകശുീനിഷ്ഇൻുുസുുുുാകഗുാമി
ലുസടബറുുുുറിയായിസൊടുതുുത.ുെബതുുഷവിവരംപുറതു്ുവനുു
ബോസടഎലുുാവരംുആശംെകളുുഅറിയിചു്ുഎതുുിയിരികുുുകയാ
ണ.ു2019ബമയുഅഞുുിനംുഎടുുിനുമായിരുനുുുബപളി-കശുീനിഷ്വി
വാഹംനടകുുുനുുത.ു

സൊനാക്്ിയ്സെ
പരാതി:പോലീസ്ഒരാസെ
അറസ്്്്്സെയത്്
അടുതുുകാലതുുായിധാരാളംസസെബരുുആകകുമണ

തുുിനുഇരയായനടിയാണുബോളിവുഡുതാരം
സൊനാകുുിെിൻഹ.ഇബപുുഴിതാസൊനാകുുിയുസടപരാ
തിയിബമുുലുുഒരാസളബോലീെ്അറസു്ുുുസെയതുിരികുുുകയാണ.ു
മഹാരാകടുുുയിസലഔറംഗാബാദുെവുബേശിയായ26കാരനാണു
അറസുുുുിലായത.ുസൊനാകുുിയുസടവീഡിബോയിലുുഅശുുീല
കമനറുുസെയതുയുവാവാണുപിടിയിലായസതനു്ുബോലീെ്
അറിയിചുുു.ഓഗസു്ുുുഏഴിനായിരുനുുുസൊനാകുുിബോലീെി
ലുുപരാതിനലുുകുനുുത.ുെക്തുീസുരകുുസയകുറിചുുുംസസെബ
രുുആകകുമണസതുുകുറിചുുുമുളുുസൊനാകുുിയുസടവീഡി
ബോയിലായിരുനുുുയുവാവിനസുറകമനറു.ുകപുതിയുസടബപരു
പുറതുുുവിടുുിടുുിലുു.സൊനാകുുിസയകുടാസതബവബറയംുതാര
ങുുളുുസകുുതിസരഇയാളുുസസെബരുുബുളുുിയിങുനടതുുിയിടുുു
സടുുനുുുംഅശുുീലകമനറുുകളുുസെയതുിടുുുസടുുനുുുമാണുബോ
ലീെ്പറയുനുുത.ു



2020ഓഗസ്്്്്24തിങ്്ള്

10C M Y K C M Y Kപാക ്രാനേജഫ്ര്്്ിഫേതിനര അക്്ർ
സതാംപ്റ്്ണ്്:ഇംഗ്്ണ്്ിനനതിരായമ്ന്്ാംപ്രിക്്റ്്്നടസ്്്്ി
ന്്്രണ്്ാംദിനത്്ില്്വനറ്്്വാച്്്മാനനഇറക്്്ന്്തിന്പ
രരംബാബര്്അസാമിനനഅയച്്തില്്പാക്്ിസ്്ാന്്ടീം
മാവനജ്നമ്്്ിനനവിമര്്ശിച്്്മ്ന്്വപസര്്ഷ്വഹബ്അ
ക്്ര്്.ട്വിറ്്റില്നടയാണ്ബാബറിനനരണ്്ാംദിനത്്ിന്്്
അവസാനസമയത്്്ബാറ്്ിങ്്ിനയച്്നിലപാടിനനവോദ്യം
നചയ്തത്.

'ഒര്വനറ്്്വാച്്്മാനനഅയച്്്എന്്്നോണ്്്ബാബര്്അ
സാമിനനരഷ്്ിക്്ാന്്പ്ശമിച്്ില്്?'-എന്്ാണ്അക്്ര്്ട്വിറ്്റി
ല്്ക്റിച്്ത്.
പാരിസ്്ാന്്നിരയിനലബാറ്്ിങ്നന്ട്ല്്ാണ്ബാബര്്അ
സാം.അതിനാല്്ത്്ന്ന്ബാബറിന്്്വിക്്റ്്്ടീമിന്നി
ര്്ണ്്ായരമാണ്.ഇത്പരിഗെിക്്ാത്്നിലപാടാണ്ടീംമാ
വനജ്നമ്്്ിവ്്്നതന്്ാണ്അക്്ര്്ആവോപിക്്്ന്്ത്.

പാക്്ിസ്്ാന്തകര്്ച്്
സതാംപ്റ്്ണ്്:ഇംഗ്്ണ്്ിനനതിരായമ്
ന്്ാംപ്രിക്്റ്്്നടസ്്്്ില്്സന്്ര്്ശരരായ
പാക്്ിസ്്ാന്്തരര്ന്്്.ഇംഗ്്ണ്്ിന്്്

584എന്്ഒന്്ാംഇന്്ിങ്സ്സ്വോര്്
പിന്്്ടര്്ന്്ിറങ്്ിയപാക്്ിസ്്ാന്്മ്
ന്്ാദിനംഒട്വില്്റിവ്പ്ര്്ട്്്രിട്്്വ്പ്

ള്്അഞ്്്വിക്്റ്്്നട്്ത്്ില്്209റ
ണ്്സ്എന്്നിലയിലാണ്.അഞ്്്വി
ക്്റ്്്രള്്വശഷിന്ക്ഇംഗ്്ണ്്ിന്്്ഒ
ന്്ാംഇന്്ിങ്സ്സ്വോറിവനക്്ാള്്
374റണ്്സിന്പിന്്ിലാണ്പാക്്ി
സ്്ാന്്.103റണ്്വോനടഅസ്ഹര്്
അലിയ്ം51റണ്്വോനടമ്ഹമ്്ദ്റി
സ്വാന്മാണ്പ്രീസില്്.നടസ്്്്്പ്രിക്്റ്്ി
ല്്അസ്ഹര്്അലി6000റണ്്സ്ംപി
ന്്ിട്്്.മ്ന്്ിന്24എന്്നിലയില്്മ്
ന്്ാംദിനംരളിത്ടങ്്ിയപാക്്ിസ്്ാ
ന്്ആറ്റണ്്സ്ക്ടിവചര്്ക്്്ന്്തി
നിനടആസാദ്ഷഫീക്്ിനനക്്്ടിനട്്
ന്പ്ട്്്.ആന്്വഡഴ്സൊണ്വിക്്റ്്്.ഇ
വോനടരസംനോല്്ിയായിമഴനയത്്ി.
നോട്്്പിന്്ാനല21റണ്്നസട്ത്്ഫ
വാദ്ആലവ്ംപ്റത്്ായി.
നബസിനായിര്ന്്്വിക്്റ്്്.രണ്്ാംദി
നംതന്ന്പാക്്ിസ്്ാന്മ്ന്്്വിക്്
റ്്്രള്്നട്്ടമായിര്ന്്്.സ്വോര്്വോ
ര്്ഡില്്6റണ്്സ്മാപ്തമ്ള്്വ്പ്ള്്ഓ
പ്്െര്്ഷാന്്മസ്ദിനന(4)നജയിംസ്
ആന്്വഡഴ്സണ്്എല്്ബിയില്്ക്ട്
ക്്ി.
അധിരംവവരാനതമന്റ്ര്ഓപ്്
െറായആബിദ്അലിനയ(1)ആ
ന്്വഡഴ്സണ്്സില്്ിയ്നടവരരളി
നലത്്ിച്്്.വനറ്്്വാച്്്മാനനഇറക്്്
ന്്തിന്പരരംബാബര്്അസാമിനന
ഇറക്്ിയപാക്തപ്ത്്ംപിഴച്്്.26പ
ത്്ില്്ഒര്ബൗണ്്റിഉള്്ന്പ്നട11റ
ണ്്സ്വനടിയബാബനറആന്്വഡഴ്സ
ണ്്എല്്ബിയില്്ക്ര്ക്്്രയായിര്
ന്്്.നായരന്്അസര്്അലി(4)പ്രീ
സില്ണ്്്.രണ്്ാംദിനത്്ിന്്്അവസാ
നംബാബറിനനനട്്മായത്പാരി
സ്താന്രട്ത്്തിരിച്്ടിയാവ്ം.നായ
രന്്അസര്്അലിയിലാണ്ടീമിന്്്പ്പ
തീഷ്്.

എന്്ാല്്ട്ര്്െനമ്്്ില്നടനീളംഅ
പ്തമിരച്്പ്പരടനമായിര്ന്്ില്്അസര്്
രാഴ്ചനവച്്ത്.പ്പതീഷ്്നല്്രിആ
സാദ്നഷഫീഖ്,ഫവാദ്അലം,മ്ഹമ്്ദ്
റിസ്വാന്്എന്്ിവര്്പാരിസ്താന്വവ
ണ്്ിബാറ്്്നചയ്്ാന്ണ്്്.എന്്ാല്്ആ
ന്്വഡഴ്സണ്്,സ്്്്്വര്്ട്്്വ്പബാഡ്,വോപ്ഫ
ആര്്ച്്ര്്വപസ്പ്തയത്്ിന്മ്ന്്ില്്പി
ടിച്്്നില്്ക്്്രവളനരപ്പയാസവമറിയ
വോലിയാണ്.വനരന്ത്വൊസ്വനടി
ആദ്യംബാറ്്്നചയ്തഇംഗ്്ണ്്്ഒന്്ാം
ഇന്്ിങ്സ്8വിക്്റ്്്നട്്ത്്ില്്583
എന്്നിലയില്്ഡിക്്യര്്നചയ്്്രയാ
യിര്ന്്്.രന്്ിനസഞ്്്റിനയഇരട്്
നസഞ്്്വറിയാക്്ിമാറ്്ിയസാക്്്പ്രൗ
ളിയ്നടയ്ം(267)വോസ്ബട്്റ്വടയ്ം
(152)പ്പരടനമാണ്ഇംഗ്്ണ്്്ഇന്്ി
ങ്സിന്രര്ത്്ായത്.പ്രൗളി393പ
ന്്്രള്്വനരിട്്്34ബൗണ്്റിയ്ംഒര്
സിക്സറ്ംവനടിയവ്പ്ള്്ബട്്ര്്311പ
ന്്്രള്്വനരിട്്്13വോറ്ംരണ്്്സി
ക്സ്ംവനടി.
ഇര്വര്ംവചര്്ന്്്അഞ്്ാംവിക്്റ്്ില്്
359റണ്്സാണ്ഇംഗ്്ണ്്്സ്വോര്്വോ
ര്്ഡിവോട്വചര്്ത്്ത്.പ്രൗളിനയമട
ക്്ിആസാദ്നഷഫീക്്ാണ്ക്ട്്്നരട്്്
നൊളിച്്ത്.പ്രിസ്വോക്സ്(40),വോ
റ്ട്്്(29),വോംനബസ്്്(27)എന്്ിവരാ
ണ്ഇംഗ്്ണ്്ിന്്്മറ്്്പ്പധാനസ്വോറ
ര്്മാര്്.
മ്ന്്ാംമത്്രത്്ില്്ഇംഗ്്ണ്്്ജയി
ക്്്രവോമത്്രംസമനിലയാവ്ര
വോനചയ്താല്്പരമ്്രഇംഗ്്ണ്്്സ്വ
ത്്മാക്്്ം.മറിച്്്പാക്്ിസ്്ാന്്ജയി
ച്്ാല്്പരമ്്ര1-1സമനിലയാവ്ം.ആ
ദ്യമത്്രത്്ില്്ഇംഗ്്ണ്്്വിജയിച്്വ്പ്
ള്്മഴരളിച്്രണ്്ാംമത്്രംസമനില
യില്്രലാശിക്്്രയായിര്ന്്്.

പാക്്ിസ്്ാന്ലേണ്്ിസസഞ്്്റിലേടിയഅസഹ്രഅലി

ന ്റ്്ാ ണ്്ി ഫ്്് പ ന്്്: പ ട്്ി ക യി ല്് 
മര്ീ രാ ന്്്ം
മ്ംവബ:ന്റ്്ാണ്്ിന്്്പത്്്ഏനതന്്്ര
നണ്്ത്്്ന്്പപ്ശസത്പര്ിക്്റ്്്നവബ്വസ
റ്്ായഇഎസപ്ിഎന്്പര്ിക്ഇന്്വോയ്നടപ
ട്്ിരയില്്മ്ന്്ഇത്്യ്ന്്താരവ്ംമലയാളിയ്
മായഎസ.്പശ്ീശാത്്ിന്്്ബൗളിങ്പപ്രടന
വ്ം.2010ല്്ദഷ്്ിൊപഫ്ിക്്യ്നക്്തിവരഡ
ര്്ബനില്്നടന്്നടസ്്്്ില്്ജാക്രാലിസിനന
പ്റത്്ാക്്ിയപത്്ാണ്ന്റ്്ാണ്്ിന്്്പത്്ി
നനനതരനഞ്്ട്ക്്്ന്്പട്്ിരയില്്16-ാമ
തായിഉള്്നപ്്ട്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്നടസ്്്്ിനല
നാലാംഇന്്ിങ്സില്്303റണ്്സ്വിയല
ഷ്്യ്വ്മായിഇറങ്്ിയദഷ്്ിൊപഫ്ിക്്ബാ
റ്്്നചയ്്്വപ്്ഴായിര്ന്്്പശ്ീശാത്്ിന്്്ഉജവ്
ലപത്്്പിറന്്ത.്നടസ്്്്്പരമ്്ര2-0ന്വനടാ
നമന്്സവ്പ്നവ്മായിഇറങ്്ിയദഷ്്ാൊ
പഫ്ിക്്യക്്്്മിന്്്ംത്ടക്്മാണ്വപ്ഗയം
സമ്ിത്്്നല്്രിയത.്
ഓപ്്െര്്മാര്്12ഓവറില്്63റണ്്സ്വനടി.
പശ്ീശാത്്്സമ്ിത്്ിനനവീഴത്്്ിക്ട്്്നരട്്്
നൊളിച്്.്ഹഷിംഅംലനയയ്ംപ്റത്്ാ
ക്്ിപശ്ീശാത്്്ഉജവ്ലവോമിലാനെന്്്നത
ളിയിച്്.്എന്്ാല്്,ജാക്രാലിസ്ംഎബി
ഡിവിവല്യഴ്സ്ംമിരച്്വോമില്്രളിക്്്ന്്
ഘട്്ംഇത്്യ്അപരടംമെത്്.്അവപ്്ഴാ
ണ്പശ്ീശാത്്്അസാമാനയ്മിരവ്പ്റനത്്ട്
ത്്ത.്35-ാമനത്്ഓവറിനലരണ്്ാംപത്്ാ

യിര്ന്്്രാലിസിന്്്പ്റത്്ാരലില്്രലാ
ശിച്്ത.്
പിച്്ില്്ക്ത്്ിയ്യര്്ന്്പത്്്ലീവ്നചയ്്ാ
ന്്രാലിസ്പശ്മിനച്്ങ്്ില്ംഗ്്ൗവില്്നോണ്്
പത്്്ഗള്്ിയില്്നസവാഗ്അനായാസം
വരപ്്ിടിയിനോത്ക്്ി.അംപയര്്സ്്്്ീവ്വഡ
വിസ്പത്്്വോനോളാവോഎന്്്വതഡ്
അംപയവോട്ആരാഞ്്.്നിമിഷങ്്ള്നട
നാടരീയതയക്്്്വശഷംഅംപയര്്ഔട്്്വി
ളിച്്.്വോരത്്്ഏത്ബാറ്്്സമ്ാനാനെങ്്ി
ല്ംആപത്്ില്്ഔട്്ാക്നമന്്ാണ്അന്്്
വിലയിര്ത്്ല്്വന്്ത.്
രമവ്്്റ്്റായരവിശാസപ്ത്ിയ്ംഇവതഅഭി
പപ്ായംപറഞ്്.്മത്്രത്്ില്്ദഷ്്ിൊപഫ്ി
ക്്215റണ്്സിന്പ്റത്്ായി.ഇത്്യ്87റ
ണ്്സിന്വിജയിച്്.്
ദഷ്്ിൊപഫ്ിക്്യില്്ഇത്്യ്ജയിക്്്ന്്ആ
ദയ്നടസ്്്്്ക്ടിയായിര്ന്്്ഇത.്മത്്രത്്ില്്
മാന്്ഓഫ്ദമാച്്ായത്ംപശ്ീശാത്്്തനന്.്
ന്റ്്ാണ്്ിന്്്പത്്്ഏനതന്്്ള്്നതരനഞ്്
ട്പ്്്ത്ടര്രയാണ.്വോണ്്ിപവനസര്്,ജാസ
ണ്്വപ്രസ,സ്്്്ീവ്ഹാര്്മിസണ്്,മിച്്ല്്സ്്്്ാ
ര്്ക്്്എന്്ിവരാണ്പട്്ിരയില്്ഇത്വനരഇ
ടംപിടിച്്ത.്ഇനി15വപര്്ക്ടിപട്്ിരയിനല
ത്്്ംഅതിന്വശഷമായിരിക്്്ംന്റ്്ാണ്്ി
ന്്്പത്്്ആര്വടനതന്്്പപ്ഖയ്ാപിക്്്ര.കായിക അോർഡില േീണ്്്ം തഴഞ്്്; 

സാഷ്്ി നോദിക്്് കത്്യച്്്
ന്യ്ഡലഹി:മ്മ്്്വഖല്്രത്നപ്രസ്രാരംനല്്രി
യിര്ന്്്എന്്തിന്്്വപരില്്അര്്ജ്്്നപ്രസ്രാ
രപട്്ിരയില്്നിന്ന്ഴിവാക്്ിയരായിരമപ്ത്്ാലയ
ത്്ിന്്്നടപടിന്ക്തിനരപ്പധാനമപ്ത്്ിനവരപ്ന്്വോ
ദിക്്്ംവരപ്ന്്രായിരമപ്ത്്ിരിരണ്്റിജിജ്വിന്ം
രന്ത്ഴ്തിഗ്സ്തിതാരംസാഷ്്ിമാലിക്്്.വനടാ
വ്ന്്പരമാവധിനമഡല്രള്ംപ്രസ്രാരങ്്ള്ം
സ്വപ്നംരണ്്ാണ്ഏനോര്രായിരതാരവ്ംമ്
വ്ന്ട്്്വൊക്ന്്നതന്്്രത്്ില്്സാഷ്്ിവ്യക്്മാ
ക്്ി.ഇനിഅര്്ജ്നപ്രസ്രാരംക്ടിലഭിക്്ാന്്
താന്്ഏത്നമഡലാണ്ഇത്്്യയ്ക്്ായിവനവടണ്്നത
ന്്്ംഇര്വവോട്ംസാഷ്്ിവോദിക്്്ന്്്.അവോ,
ഈഗ്സ്തിരരിയറില്്എനിക്്്ഇനിഅര്്ജ്നപ്
ര്്സാരരംലഭിക്്ാന്്ഭാഗ്യമില്്എന്്്വ്ട്എന്്്ം
രത്്ില്്സാഷ്്ിവോദിച്്്.
2016നലറിവോഒളിംപിക്സില്്ഗ്സ്തിയില്്നവ
ങ്്ലംവനടിയസാഷ്്ി2017നലവോണ്്നവല്്ത്്്ഗ്
സ്തിചാംപ്യന്്ഷിപ്്ില്്സ്വര്്െവ്ംഅവതവര്്ഷം
നടന്്ഏഷ്യന്്ഗ്സ്തിചാംപ്യന്്ഷിപ്്ില്്നവള്്ി
യ്ംവനടി.2018നലവോമണ്്നവല്്ത്്്നഗയിംസില്്

നവങ്്ലവ്ംവനടി.
രാജ്യന്ത്ഉയര്്ന്്നാലാമന്ത്സിവിലിയന്്ബ
ഹ്മതിയായപത്്പ്ശീനല്്രിരാജ്യംസാഷ്്ിനയആ
ദരിച്്ിര്ന്്്.മ്ന്്പ്വഖല്്രത്നപ്രസ്രാരംവനടി
യസാഹചര്യത്്ിലാണ്സാഷ്്ിക്്്ംഭാവോദ്വഹന
ത്്ില്്വോരചാംപ്യനായമീരാബായ്ചാന്വിന്ം
ഇത്്വെഅര്്ജ്നപ്രസ്രാരംനല്്വരണ്്തിന്ല്
ന്്്വരപ്ന്്സര്്ക്്ാര്്തീര്മാനിച്്ത്.
രാജ്യന്ത്പരവോന്്തരായിരപ്രസ്രാരമായരാ
ജീവ്ഗാന്്ിവഖല്്രത്നപ്രസ്രാരംവനടിയവനര
അര്്ജ്നപ്രസ്രാരത്്ിന്നാമനിര്്വ്ദ്ശംനചയ്്്
ന്്തിനലഅനൗചിത്യംപലര്ംച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയിര്
ന്്്.2016ലാണ്സാഷ്്ിമാലിക്്ിന്വഖല്്രത്നപ്ര
സ്രാരംലഭിച്്ത്.
മീരാബായ്ചാന്വിന്2018ല്ം.ഈസാഹചര്യത്്ി
ലാണ്ഇര്വര്്ക്്്ംഇത്്വെഅര്്ജ്നപ്രസ്രാ
രംനിവഷധിച്്ത്.ഈവര്്ഷംഅര്്ജ്നഅവാര്്ഡി
നായി12അംഗവിദഗ്ധസമിതിശ്പാര്്ശനചയ്ത
29വപരില്്ഇവര്നടരണ്്്വപര്നടയ്ംവപര്രള്്
മാപ്തമാണ്രായിരമപ്ത്്ാലയംഒഴിവാക്്ിയത്.

ദ്ബായ്:പ്രിക്്റ്്ിന്്്പരിശ്ദ്്ിക്്്എതി
രായഒന്്ാണ്മങ്്ാദിങ്എന്്്വോന്്ിയിട്്ി
ന്ല്ന്്്വോല്്ക്്ത്്വനറ്്്വറവഡഴ്സ്
ര്യാപ്റ്്ന്്ദിവനശ്രാര്്ത്്ിക്.''മങ്്ാദിങ്വി
ക്്റ്്്രള്്ഒരിക്്ല്ംപ്രിക്്റ്്ിന്്്മാന്യത
യ്ക്്്നിരക്്ാത്്സംഭവമായിവോന്്ിയിട്്ി
ല്്.ബാറ്്്സ്മാന്്ഏനോന്ക്സമയത്്്അ
ന്വാദമില്്ാനതപ്റത്്ിറങ്്്ന്്്വോഅ
വ്പ്നൊന്ക്പ്റത്്ാക്്ാന്ള്്സ്വാത
പ്ത്്്യംബൗളര്്ക്്്ംഫീല്്ഡര്്മാര്്ക്്്മ്ണ്്്.മ
ങ്്ാദിങ്്ില്നടപ്റത്്ാക്്്ന്്തില്്ഒര്മാ
ന്യതക്റവ്ംഎനിക്്്വോന്്ിയിട്്ില്്.ഇ
ത്്രംസംഭവങ്്ള്്നിയമത്്ിന്അന്സ്
തമായിരിക്്െം.
ഇത്്രംപ്റത്്ാക്്ല്രള്്വവെവോഎ
ന്്്ള്്രാര്യംര്യാപ്റ്്ന്്ആവോചിച്്്തീര്
മാനനമട്ക്്െം.ബൗളവോഅംപയവോ
ആവര്ത്അവസാനതീര്മാനനമട്വ്ക്ണ്്
ത്.പന്ത്റിയ്ന്്സമയത്്്തീര്്ച്്യായ്ം
ബാറ്്്സ്മാന്്പ്രീസില്്വവെം.പ്രീസിന്പ്
റത്്ാനെങ്്ില്്ബൗളര്്ക്്്പ്റത്്ാക്്ാന്
ള്്അവരാശമ്ണ്്്.എന്്ാല്്ബാറ്്്സ്മാന്്
പ്റത്്്വൊക്ന്്തിന്മ്മ്്്ആവോചിക്്
െനമന്്്മാപ്തം.''രാര്്ത്്ിക്പറഞ്്്.എ

ന്്ാല്്എന്്്ടീമിനലഒര്ബൗളറാണ്ഇ
ത്്രത്്ില്്ബാറ്്്സ്മാനനപ്റത്്ാക്്്ന്്
നതങ്്ില്്ഞാന്്സമ്്തിക്്ിന്ല്ന്്്ംരാ
ര്്ത്്ിക്പറഞ്്്.''അങ്്നനനചയ്താല്ം
ഞാന്്ബാറ്്്സ്മാവോട്പ്രീസില്്ത്ടരാന്്
പറയ്ം.
ഇത്്രംപ്റത്്ാരല്രള്്അനാവശ്യമാ
യിരാര്യമാണ്.അതായത്എന്്്ബൗള
ര്്മാര്്ക്്്അല്്ാനതബാറ്്്സ്മാനനപ്റത്്ാ
ക്്്ന്ള്്രഴിവ്ണ്്്.''രാര്്ത്്ിക്പറഞ്്്.
രഴിഞ്്സീസണ്്ഐപിഎല്്ില്്ഏനറവി
വാദമായസംഭവമായിര്ന്്്മങ്്ാദിങ്.രിം
ഗ്സ്ഇലവന്്പഞ്്ാബിന്്്ര്യാപ്റ്്നായി
ര്ന്്ആര്്അശ്വിന്്മങ്്ാദിങ്്ില്നടരാജ
സ്്ാന്്വോയല്്സ്താരംവോസ്ബട്്നറപ്
റത്്ാക്്്രയായിര്ന്്്.
ഇത്്രംപ്റത്്ാക്്ല്രള്്പ്രിക്്റ്്ിന്്്
സംസ്രാരത്്ിന്വോജിച്്തന്ല്ന്്്അന്്്
സംസാരമ്ണ്്ായിര്ന്്്.ചതിപ്പവോഗമാ
നെന്്്ംചര്്ച്്രള്്വന്്്.ഈസീസെില്്
അശ്വിന്്ഡല്്ഹിരാപിറ്്ല്്സിവലക്്്മാറി.
മാന്യതക്്്വചര്്ന്്തന്ല്ന്്ാണ്ഡല്്ഹിപ
രിശീലരനായറിക്്ിവൊണ്്ിംഗ്പറയ്ന്്
ത്.

രങ്്ാദിങ്്ിന ്അനക്ല്ം പനഷ് ്നേണ്്: കാർത്്ിക്

സന്്ീപ ്സിങ ്ബ്്ാനറ്്്്ഴസ്ില
നോച്്ി:ഇത്്്യന്്സ്പ്്ര്്ലീഗി
ന്്്ഏഴാംസീസെില്്സന്്ീ
പ്സിംഗ്വരരളല്്ാവ്സ്്്ഴ്സി
നായിരളിക്്്ം.ഒര്വര്്ഷ
ന്ത്രരാറിലാണ്സന്്ീപ്എ
ത്്്ര.മെിപ്്്രിനലഇംഫാ
ലില്്നിന്്്ള്്25രാരനായ
പ്പതിവോധതാരമായസന്്ീപ്
ഷിവ്ല്ംഗ്ലവോംഗ്അക്്ാദ
മിയില്്നിന്്്തന്്്ഫ്ട്വോ
ള്്യാപ്തആരംഭിക്്്രയ്ം
2014ല്്അവര്നടസീനിയര്്
ടീമിവലക്്്സ്്ാനക്്യറ്്ംവന
ട്രയ്ംനചയ്ത്.അട്ത്്വ
ര്്ഷംപ്നനഎഫ്സിന്ക്തി
നരസീനിയര്്ടീമില്്അരവ്ങ്
റ്്ംക്റിച്്്.ത്ടര്്ന്്്2018-19
ഐഎസ്എല്്സീസെില്്
എടിനരഎഫ്സിയില്്എ
ത്്്ന്്തിന്മ്ന്്പായി2017-
2018സീസെില്്ലാങ്സ്നിം
ഗ്എഫ്.സിനയപ്പാതിനിധീര
രിച്്്.രഴിഞ്്ഐ-ലീഗ്സീ
സെില്്(201920)പ്ടാവ്എ
ഫ്സിക്്ായി8മത്്രങ്്ളില്്ബ്ട്്െിഞ്്വലംരാല്്പ്പതി
വോധതാരമായസന്്ീപ്,അവിനടനിന്്ാണ്നരബിഎഫ്സി
യില്്എത്്ിയത്.''ഈഅഭിമാനരരമായക്്ബിന്്്ഭാഗമാ
രാന്്രഴിഞ്്തില്്എനിക്്്അതിയായസവ്ത്ഷമ്ണ്്്.
എന്്്പ്തിയടീമിനനരാൊന്ംവരാനിരിക്്്ന്്സീസ
െില്്ഒര്മിച്്്പ്പവര്്ത്്ിക്്ാന്ംഞാന്്ആരാംഷ്്വോനട
രാത്്ിരിക്്്രയാണ്.വരരളല്്ാവ്സ്്്ഴ്സിന്്്ആരാധരര്്
എല്്ായ്വ്പ്ഴ്ംടീമിന്അപാരമായപിന്്്െയാണ്നല്്ക്
ന്്ത്.ആപിന്്്െവനട്വാന്ംഅവര്്ക്്്അഭിമാനവമക്
ന്്പ്പരടനംരാഴ്ചവയ്ക്്്ന്്തിന്ംസാധിക്്്നമന്്്ഞാ
ന്്പ്പതീഷ്്ിക്്്ന്്്'',വരരളല്്ാവ്സ്്്ഴ്സ്മായിരരാറില്്ഏ
ര്്ന്പ്ട്്്നോണ്്്സന്്ീപ്സിംഗ്പറഞ്്്.
ഐ-ലീഗില്്നിരവധിമത്്രങ്്ള്്രളിച്്സന്്ീപ്പരിചയ
സമ്്ന്്നായരളിക്്ാരനാണ്.രാലപ്രവമെ,ശക്്ന്ംമി
രവ്റ്്പ്പതിവോധതാരവ്മായിവളര്്ന്്അവ്ദ്ഹംഐഎ
സ്എല്്ില്്തന്്്രഴിവ്രള്്വരരളല്്ാവ്സ്്്ഴ്സിനോപ്്ംപ്പ
ദര്്ശിപ്്ിവ്ക്ണ്്സമയമാെിത്.ഞാന്്അവ്ദ്ഹത്്ിന്എല്്ാ
ഭാഗ്യവ്ംവനര്ന്്്,ഒപ്്ംഅവ്ദ്ഹവ്ത്നൊപ്്ംഉടന്്പ്പവ
ര്്ത്്ിക്്ാന്്ആപ്ഗഹിക്്്ന്്്.''വരരളല്്ാവ്സ്്്ഴ്സിന്്്അ
സിസ്്്്്്്്വോച്്്ഇഷ്ഫാക്്്അഹമ്്ദ്പറയ്ന്്്.

കാ ലി സം് ഹാ ള്് ഓ ഫ ്ഫെ യി രി ല്്
ദ്ബായ്:ഐസിസിന്യടഹാള്്ഓഫ്
നഫയിം2020ല്്ഇടംപിടിച്്്മ്ന്്ദ
ഷ്്ിൊപ്ഫിക്്ന്്താരംജാര്വസ്രാ
ലിസ്.അവ്ദ്ഹവ്ത്നൊപ്്ംമ്ന്്ഓ
സീസ്വനിതാതാരംലിസസ്തവലക്്
ര്്,മ്ന്്പാക്്ിസ്്ാന്്താരംസഹീര്്
അബ്്ാസ്എന്്ിവര്ംഹാള്്ഓഫ്
നഫയിമില്്ഇടംവനടി.
അലന്്വില്്ക്്ിന്്സ്,സ്നില്്ഗ
വാസ്രര്്,നമല്്വോണ്്സ്,വോണ്്
നൊവ്ള്ക്്്എന്്ിവര്്അടങ്്്ന്്
സംഘമാണ്പ്രസ്രാരംപ്പഖ്യാപിച്്
ത്.വോരപ്രിക്്റ്്ില്്എക്്ാലവ്ത്യ്ം
മിരച്്ഓള്്റൗണ്്ര്്മാരില്്ഒരാളാണ്
രാലിസ്.ദഷ്്ിൊപ്ഫിക്്യ്ക്്ായിനട
സ്്്്ില്്13289,ഏരദിനത്്ില്്11579റ
ണ്്സ്ംരാലിസ്വനടിയിട്്്ണ്്്.
രണ്്്വോര്്മാറ്്ില്ം250ല്്ക്ട്ത
ല്്വിക്്റ്്്ംസ്വത്്മാക്്ി.ഏരദിന
ത്്ില്ംനടസ്്്്ില്ംദഷ്്ിൊപ്ഫിക്്യ്
നടഎക്്ാലവ്ത്യ്ംമിരച്്റണ്്വവട്്
ക്്ാരനാണ്രാലിസ്.അംഗീരാരത്്ി
ല്്അഭിമാനമ്ന്ണ്ന്്്രാലിസ്വ്യ
ക്്മാക്്ി.ഓസീസിന്വവണ്്ി
2005ല്ം2013ല്ംവനിതാവോരരപ്്്
വനടിയിട്്്ണ്്്ലിസ.
അവോനൊപ്്ം2010,2012വര്്ഷങ്്
ളില്്ഓസീസ്ടി20വോരരപ്്്ഉയ
ര്്ത്്്വ്പ്ഴ്ംലിസടീമിനോപ്്മ്ണ്്ാ
യിര്ന്്്.വനിതപ്രിക്്റ്്ില്്100വി
ക്്റ്്്വീഴ്ത്്്രയ്ം1000റണ്്സ്വന
ട്രയ്ംനചയ്്്ന്്ആദ്യതാരമായിര്

ന്്്ലിസ.2013ഏരദിനവോരരപ്്ി
ന്വശഷംവിരമിക്്്രയായിര്ന്്്.
സ്വപ്നസാഷ്്ാത്രാരമാെിനതന്്ാ
ണ്ലിസഅഭിപ്പായന്പ്ട്്ത്.
പാക്്ിസ്്ാന്വവണ്്ി78നടസ്്്്്ം62
ഏരദിനങ്്ള്ംരളിച്്ിട്്്ള്്പ്രിക്്റ്്
റാണ്സഹീര്്അബ്്ാസ്.രണ്്്വോ
ര്്മാറ്്ില്ം40ല്്ക്ട്തല്്ആവവറജ്
ണ്്്അവ്ദ്ഹത്്ിന്.
ഫസ്്്്്ക്്ാസ്പ്രിക്്റ്്ില്്100നസഞ്്്
റിരള്ല്്ലഏരഏഷ്യക്്ാരനാണ്അ
ബ്്ാസ്.അത്്ാരാപ്ട്്നടസ്്്്്പ്രിക്്റ്്ില്്

ത്ടര്്ച്്യായിഅഞ്്്നസഞ്്്റിരള്്
വനട്ന്്ആദ്യതാരവ്ംഅബ്്ാസ്ത
ന്ന്.2009ലാണ്ആദ്യന്ത്ഹാള്്ഓ
ഫ്നഫയിംപ്രസ്രാരങ്്ള്്പ്പഖ്യാ
പിച്്ത്.
സ്നില്്ഗവാസ്രര്്(2009),ബിഷ
ന്്സിംഗ്വബദി(2009),രപില്്വദവ്
(2010),അനില്്ക്ംന്ല്(2015),രാ
ഹ്ല്്പ്ദാവിഡ്(2018),സച്്ിന്്നട
ന്്ഡ്ല്്ക്്ര്്(2019)എന്്ിവരാണ്ഇ
ത്്്യയില്്നിന്്്വനട്്ത്്ിനര്്ഹരായ
താരങ്്ള്്.

ജാകവ്സ്കാലിസ,്ലിസസത്ലലക്്ര്്,സഹീര്്അബ്്ാസ്

നോണി-നോഹിത ്
ആരാധകർ തമ്്ിലടിച്്്
വോലാലംപ്ര്്:ഐപിഎല്്ിന്ഇനിആഴ്ചരള്്മാപ്തംവശ
ഷിന്ക്മഹാരാപ്ട്്യില്്എംഎസ്വോെിയ്നടയ്ംവോഹി
ത്ശര്്മയ്നടയ്ംഫാന്്സ്രാര്്തമ്്ില്്ഏറ്്്മ്ട്്ല്്.വോഹി
തിന്്്ഒര്ആരാധരനനരരിമ്്ിന്്വോട്്ത്്ില്്വച്്്വോ
െിഫാന്്സ്രാര്്വചര്്ന്്്തല്്ിച്്തയ്ക്്്രയ്ംനചയ്തതാ
യിറിവ്പ്ര്്ട്്്രള്്പറയ്ന്്്.വോലാപ്ര്്ജില്്യിനലക്റ്
ന്്്വാനദന്്സ്്ലത്്ായിര്ന്്്ആപ്രമസംഭവങ്്ള്്അരവ്ങ്
റിയത്.സംഭവത്്ില്്ശക്്മായിപ്പതിവഷധിച്്്ഇത്്്യയ്നട
മ്ന്്ഇതിഹാസതാരംവീവരന്്ര്്നസവാഗ്രംഗത്്്വരിര
യ്ംനചയ്തിട്്്ണ്്്.ആഗസ്്്്്15ന്വോെിഅത്്ാരാപ്ട്്പ്രിക്്
റ്്ില്്നിന്്്ംവിരമിക്്ല്്പ്പഖ്യാപിച്്വ്പ്ള്്ആരാധരര്്അ
വ്ദ്ഹത്്ിന്്്നിരവധിവോര്്ഡിങ്രള്്നഗരത്്ില്്പലയി
ടങ്്ളില്മായിത്ക്്ിയിര്ന്്്.
ശനിയാഴ്ചവോഹിതിന്വഖല്്രത്നപ്രസ്രാരംനല്്രി
രാജ്യംആദരിച്്വ്പ്ള്്അവ്ദ്ഹത്്ിന്്്ആരാധരര്ംതങ്്
ള്നടഹീവോനയപ്രഴ്ത്്ിന്ക്ണ്്്വോര്്ഡിങ്രള്്വച്്ി
ര്ന്്്.എന്്ാല്്വോഹിത്ആരാധരര്്വച്്ചിലവോര്്ഡി
ങ്രള്്ചിലഅജ്്ാതര്്തരര്്ത്്താണ്സംഭവങ്്ള്നടത്
ടക്്ം.ഇത്വോെിഫാന്്സ്ംവോഹിത്ഫാന്്സ്ംതമ്്ില്
ള്്തര്്ക്്ത്്ിന്ഇടയാക്്്രയ്ംനചയ്ത്.ഇതിനിനട്വോ
ഹിത്ഫാന്്സില്്ന്പ്ട്്ഒര്യ്വാവ്വോെിയ്നടആരാധര
നരഅധിവ്ഷ്പിച്്ത്പ്പശ്നംക്ട്തല്്വഷളാക്്്രയായി
ര്ന്്്.
പ്പവോപിതരായവോെിഫാന്്സ്രാര്്ഈയ്വാവിനന
ആപ്രമിക്്്രയ്ംസമീപന്ത്രരിമ്്ിന്്വോട്്ത്്ില്്വച്്്വ
ളഞ്്ിട്്്മര്്ദ്്ിക്്്രയ്മായിര്ന്്്നവന്്്ഒര്വദശീയമാധ്യമം
റിവ്പ്ര്്ട്്്നചയ്്്ന്്്.ഇയാള്്സാരമായിപരിവ്ക്റ്്ിട്്്ന്ണ്
ന്്ാണ്സ്ചനരള്്.
അവതസമയം,ഫാന്്സ്രാര്്തമ്്ില്ള്്ഈഏറ്്്മ്ട്്ലി
നനശക്്മായിവിമര്്ശിച്്്ഇത്്്യയ്നടമ്ന്്ഇതിഹാസഓപ്്
െര്്വീവരന്്ര്്നസവാഗ്ള്്ന്പ്നടപലര്ംരംഗത്്്വന്്്.ട്വി
റ്്റില്നടയാണ്നസവാഗ്ആരാധരര്്ന്ക്തിവരആഞ്്ടിച്്
ത്.വിവരമില്്ാത്്വനരനിങ്്ള്്എത്്ാണ്നചയ്ത്നോണ്്ി
രിക്്്ന്്ത്.
താരങ്്ള്്തമ്്ില്്പരസ്പരംവലിയബഹ്മാനവ്ംനല്്
അട്പ്്വ്മാണ്ള്്ത്.അവര്്ഇവതക്്്റിച്്്ക്ട്തലായിസം
സാരിക്്ാറിന്ല്ന്്്മാപ്തം.ആവശ്യമ്ള്്ത്മാപ്തവമതാരങ്്
ള്്പറയാറ്ള്്്,എന്്ാല്്ചിലഫാന്്സ്രാര്്ക്്്പ്ഭാത്്ാണ്.
ദയവ്നചയ്ത്നിങ്്ള്്പരസ്പരംഏറ്്്മ്ട്്ര്ത്,ടീംഇത്്്യ
നയഒന്്ായിരാണ്നയന്്്ംനസവാഗ്ട്വിറ്്റില്്ക്റിച്്്.ഐ
പിഎല്്ിന്്്13ാംസീസെില്്രളിക്്്ന്്തിന്വവണ്്ിവോ
െിയ്ംവോഹിത്്്ംഇവ്പ്ള്്യ്എഇയിലാണ്ള്്ത്.

ഇമര്ാനോട ്രാപ്്് പറഞ്്് രിയാൻദാദ്
ഇസ്്ാമാബാദ:്പാക്പപ്ധാനമപത്്്ിഇപമ്ാന്്ഖാനനപരസയ്മായിവി
മര്്ശിച്്പാക്മ്ന്്പര്ിക്്റ്്്താരംജാവവദ്മിയാന്്ദാദ്മലക്്ംമറി
ഞ്്.്ഇപമ്ാവോട്മാപ്്്പറഞ്്്മിയാന്്ദാദ്രംഗത്്്എത്്ി.തന്്്
യ്ടയ്്ബ്ചാനലില്നടയാണ്മിയാന്്ദാദിന്്്മാപ്്്പറച്്ില്്.
പാക്്ിസ്്ാന്്പര്ിക്്റ്്ിനനതരര്്ക്്്ന്്ത്പപ്ധാനമപത്്്ിഇപമ്ാന്്

ഖാന്്ആനെന്്ായിര്ന്്്മിയന്്ദാദിന്്്പപ്ധാനആവോപെം.
അധിരംവവരാനതഇപമ്ാന്്ഖാനനതിനരതാന്്രാപട്്്ീയത്്ിലിറ
ങ്്്നമന്്്ംതാന്്ആരാനെന്്്ഇപമ്ാന്രാട്്ിനക്്ട്ക്്്നമന്്്ം
മിയന്്ദാദ്പറഞ്്.്
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കൊവിഡ്കാലത്്്കകരളത്്ില്്
നികന്്ര്കാര്്ഷികവിപണി
സവ്ന്്ംലേഖകന്്

കല്്പ്്റ്്:കാര്്ഷികഉതപ്ന്്ങ്്ള്്ഉപഘോ
ക്്ാക്്ള്്ക്്്ഘോംകഡലിവറിയായിലഭയ്
മാക്്്ന്്ഫാര്്ഘമഴസ്്ഘര്ടഡ്മാര്്ക്്റ്്്(ക
ര്്ഷകവയ്ാപാരവിപണി)ഘകരളത്്ിന്പ്
തിയമാത്കയാവ്ന്്്.കര്്ഷകര്കടഘന
ത്തവ്ത്്ില്്സഹകരണഘമഖലയില്്രാ
ജയ്ത്്ാദയ്മായിആരംഭിക്്്ന്്ഇ-മാര്്ക്്
റ്്്പദ്്തിയാണ്രബ്ഹ്്ഗിരിഎഫട്ിഎം.വ
യനാട്ആസ്്ാനമായിരപ്വര്്ത്്ിച്്്വര്
ന്്രബ്ഹ്്ഗിരികഡവലപക്മന്്്്കോമസ
റ്്ിയാണ്ഇ-മാര്്ക്്റ്്്പദ്്തിആവിഷ്കരി
ച്്ത.്സ്ഭിക്്ഘകരളംപദ്്തിയ്കടഭാഗ
മായിസംസ്്ാനസര്്ക്്ാരാണ്ഇത്നട
പ്്ിലാക്്്ന്്ത.്

പദ്്തിക്്് ആവശയ്മായ ത്ക റീബി
ല്്ഡിങ് ഘകരള ഇനിഘഷ്യറ്്ീവ,്സ്ഭിക്്
ഘകരളംഫണ്്്,ഘകരദ്്്സര്്ക്്ാരികന്്്അ
രഗ്ികള്്ച്്ര്്ഇന്്രഫ്ാസര്ട്കച്്്ര്്ഫണ്്്,ന
ബാര്്ഡ്ആര്്ഐഡിഎഫ്ഫണ്്്എന്്ിവ

യില്കടയാണ്ലഭയ്മാക്്്ന്്ത.്ആദയ്ഘട്്
ത്്ില്്വയനാട്ജില്്യിലം്ഘട്്ംഘട്്മായി
മലബാര്് ജില്്കളിലം് ത്ടര്്ന്്്  ഘകരള
ത്്ിലാകകയം് നടപ്്ാക്്്കയാണ് ല
ക്്്യം.ക്ഷി,മ്ഗപരിപാലനം,ക്്ീരഘമഖ
ല,ഫിഷറീസ,്സിവില്്സമപ്്സ,്സഹക
രണം,തഘദ്്ശഭരണം,ആദിവാസിഘക്്മം,
വനിതാഘക്്മംത്ടങ്്ിയവക്പ്്്കള്മാ
യി സഹകരിച്്് വികസിപ്്ിക്്്ന്് വിധ
ത്്ിലാണ്ആവിഷ്കാരം.ഇതിനായ്ള്്
കണ്്സയ്്മര്്ആപ്്്,ഔട്്്കലറ്്്ആപ്്്,കഡ
ലിവറിആപ്്്എന്്ിവയം്ഇആര്്പിയം്
തയാറായി.എഫട്ിഎമ്്ികന്്്ഘോഘോയം്
തയാറായി, എഫട്ിഎം ഇലക്ഘര്ോണിക്
മാര്്ക്്റ്്്ഔട്്്കലറ്്്ഡിസര്ട്ിബയ്്ഷന്്സി
സ്്്്ംഎന്്ിവരപ്വര്്ത്്നംആരംഭിച്്്കഴി
ഞ്്്.

വിപണിയില്്വന്്കിടമ്തലാളിത്്ക
മ്്നികളം്അവയ്കടഇടത്്ട്്്കാരം്ന
ടത്്്ന്്ച്ഷണത്്ില്്നിന്്്സവ്തരന്്്
രാകാന്്സഹായിക്്്ന്്പദ്്തിഎന്്താ

ണ്എഫട്ിഎമ്്ികന്്്രപ്ാധാനയ്ം.മാരത്മല്്
നയ്ായവിലയക്്്് ഗ്ണഘമന്്യ്ള്്വ ഉപ
ഘോക്്ാവിന്കോമബല്്ആപ്്്വഴിവീട്
കളില്്എത്്ിക്്്ന്്്.സഹകരണക്ഷി
യ്കടആദയ്മാത്കയായിഘകരളസര്്ക്്ാ
ര്്രബ്ഹ്്ഗിരിവഴിനടപ്്ാക്്ിയപദ്്തിയാ
ണ്ഘകരളെിക്്ന്്വടക്്ന്്ഘകരളത്്ില്്
വിജയിച്്ഘൊകടയാണ് ഈ നീക്്ം. സവ്
കാരയ്ഘമഖലയില്്ഒര്കിഘോഘൊഴിയിറ
ച്്ിക്്്ത്ക്്ം6ര്പവകരലഭിക്്്ഘപ്്ള്്
രബ്ഹ്്ഗിരിഫാമികലകര്്ഷകര്്ക്്്11ര്പ
വകരലഭിക്്്ന്്്.

വിപണിയില്്അംഗങ്്ളാക്ന്്ഓഘോ
കര്്ഷകകന്്്യം്ക്ഷിയിടങ്്കളഐടിവ
തക്രിച്്് കാര്്ഷികാസ്രത്ണ പദ്്തി
(ഫാംപ്്ാനിങ)്നടപ്്ാക്്ാന്്ഘോഫറ്്്്കവ
യര്്പിന്്്ണഎഫട്ിഎംഉറപ്്്വര്ത്്്
ന്്്.കര്്ഷകകരരജിസ്്്്ര്്കെയത്്അവര്
കടഡാറ്്ഘരഖകപ്്ട്ത്്ിവിശകലനംകെ
യ്്്ന്്്.ഭ്മിയ്കടഫലഭ്യിഷഠ്ത,ജലല
ഭയ്ത,വിത്്്,വളം,കാര്്ഷികഉപകരണ

ങ്്ള്്,വിദഗധ്കൊഴിലാളികള്്ത്ടങ്്ി
എല്്ാ ഉതപ്ാദഘോപാധികളം് ഘോഫറ്്്്
കവയര്്നിയരന്്്ണത്്ില്കട കമച്്കപ്്ട്
ത്്ി ഉതപ്ാദനക്്മത ഉയര്്ത്്ാനം് ഉ
തപ്ാദനകച്്ലവ്ക്റയക്്്ാനം്സഹായി
ക്്്ം.

ക്ഷിയിടത്്ില്്ത്്കന്് രപ്ാഥമികമ്
ലയ്വര്്ധനനടത്്ിയാണ്കാര്്ഷികഉതപ്
ന്്ങ്്ള്്സംഭരിക്്്ക.അവരപ്ാഘദശിക
മായിസംഘങ്്ള്്ര്പീകരിച്്്അവയ്കട
ഘനത്തവ്ത്്ില്്പാക്്്ഹൗസ്കള്്,കവയ
ര്്ഹൗസ്കള്്എന്്ിവയില്കടസംരക്്ി
ക്്്ം.വിഎഫപ്ിസികക,ഘോര്്ട്്ിഘൊര്്പ,്
മാര്്ക്്റ്്്കഫഡ,്കണ്്സയ്്മര്്കഫഡ്ത്ട
ങ്്ിസഹകരണവക്പ്്ികന്്്യം്സിവില്്
സമപ്്സ്വക്പ്്ികന്്്യം്ക്്ീരവക്പ്്ി
കന്്്യം്നിയരന്്്ണത്്ില്ള്്സംഭരണ
സംസ്കരണവിപണനസംവിധാനം,ഫ്
ഡ് ഘൊര്്പ്്ഘറഷന്് ഒഫ്ഇന്്്യഎന്്ിവ
കയല്്ാംപരസപ്രംസഹകരിച്്്വിപണി
കയവികസിപ്്ിക്്്കയാണ്ലക്്്യം.

"നമ്ക്്്യരാം'സത്ോളരഷിപ്്്രദ്്യി;
സീസണ്്മ്ന്്ിന്ത്ടക്്ം
ത്ശ്ര:എന്്രട്ന്്സ്പരിശീലനഘമഖലയികല
രപ്മ്ഖസ്്ാപനമായ റിജ്ആന്്ഡ് പിഎ
സക്ക ക്്ാസസികന്്് ആഭിമ്ഖയ്ത്്ില്്
2018ല്്ആരംഭിച്്"നമ്ക്്്യരാം'ഹയര്്കസ
ക്്നഡറിസഘ്ൊളരഷിപ്്്പദ്്തിയ്കടസീ
സണ്്മ്ന്്ിന്ത്ടക്്മായി.കൊവിഡ്ഘര്ൊ
ഘട്്ഘ്ക്ള്് പാലിച്്് ഘൊലഴി കയ്ാംപസില്്
സംഘടിപ്്ിച്്പരിപാടിയില്്കക.രാജന്്"നമ്
ക്്്യരാം'ഹയര്് കസക്്നഡറിസഘ്ൊളര
ഷിപ്്്പദ്്തിസീസണ്്മ്ന്്ികന്്്ഉദഘ്ാടനം
നിര്്വഹിച്്്. ഘൊലഴി രഗ്ാമപഞ്്ായത്്് രപ്
സിഡന്്്്പി.ജി.ഉണ്്ിക്ഷണ്ന്്അധയ്ക്്നാ
യിര്ന്്്.റിജ്ആന്്ഡ്പിഎസക്കക്്ാസസ്
ഡയറകറ്്്ര്്മാരായവി.അനില്്ക്മാര്്,റിജ്
ശങ്്ര്്,പി.സ്ഘരഷക്്മാര്്,കരിയരകണസ
ളട്്ന്്്്ഘോ.ഘോബിഘോസ്വടഘക്്ടത്്്,പി
ആരഒനാരായണന്്പ്റക്്ാട്്്എന്്ിവര്്പ
കങ്്ട്ത്്്.സംസ്്ാനസിലബസില്്പഠിച്്്
ഈവര്്ഷംപത്്ാംക്്ാസില്്മികച്്വിജയം
ഘനടിസര്്ക്്ാര്്/എയഡ്ഡ്സക്്ള്കളില്്
പ്്സ്വണ്്രപ്ഘവശനത്്ിന്രശ്മിക്്്ന്്സം
സ്്ാനകത്്നിര്്ധനരായവിദയ്ാര്്ഥികള്്ക്്് അഘപക്്ിക്്ാം.ഓണ്്മലന്്സര്ക്ീനിങ്കട സ്്്്ില്കടകതരകഞ്്ട്ക്്കപ്്ട്ന്്40ക്ട്്ിക

ള്്ക്്ാണ് സഘ്ൊളര്്ഷിപ്്് ലഭിക്്്ക. കതര
കഞ്്ട്ക്്കപ്്ട്ന്്ക്ട്്ികള്്ക്്്സൗജനയ്വി
ദയ്ാഭയ്ാസവം്പഠനസാമരഗ്ികള്്,ഓണ്്മല
ന്്ഘൊച്്ിങ,്ഫീസ്,ടാബ,്ഓണ്്മലന്്ടയ്്ഷ
ന്്,യ്ണിഘോംത്ടങ്്ിയവനല്്കിഅവകര
ഉപരിപഠനത്്ിന്രപ്ാപത്രാക്്്ന്്താണ്ന
മ്ക്്്യരാംസഘ്ൊളര്്ഷിപ്്്പദ്്തി.കൊവി
ഡ്സാഹെരയ്ംമ്ലംകതരക്ഞ്ട്ക്്കപ്്ട്
ന്്ക്ട്്ികള്്ക്്്അവരവര്കടവീട്കളില്്താ
മസിച്്്പഠിക്്ാം.ഘോഗയ്രായക്ട്്ികള്്ക്്്റി
ജ്ആന്്ഡ് പിഎസക്കക്്ാസസികന്്് കവ
ബമ്സറ്്ില്കടഓണ്്മലനായിഓഗസ്്്്്28
വകരഅഘപക്്ിക്്ാം.ഓഗസ്്്്്15ന്നടത്്ിയ
സര്ക്ീനിങ്കടസ്്്്ിലപകങ്്ട്ക്്ാനകഴിയാ
ത്്ക്ട്്ികളക്്്ഓണമലനസര്ക്ീനിങ്കട
സ്്്്്ഒര്തവണക്ടിനടത്്്ന്്്.2020ഓഗ
സ്്്്്28ഉച്്യക്്്്ഒര്മണിവകരഅഘപക്്സവ്ീ
കരിക്്്ന്്്. 28ന് മവകിട്്് നാലിന്ഓണ
മലനസര്ക്ീനിങ്കടസ്്്്്നടക്്്ം.ക്ട്തല്്
വിവരങ്്ള്്ക്്്
http://rijuandpskclasses.com/registration
കഹല്്പ്്്മലന്്:9446323692

റിജുആനുുഡുപിഎസക്െകുുാസസികുുുആഭിമുഖയുതുുിലുുആരംഭിചുു"നമുകുുുയരാം'ഹയരുു
കസകുുനഡറിസക്ോളരഷിപു്ുപദുുതിയുകെസീസണുുമുനുുികുുുഉദഘുാെനംകെ.രാജനുുനി
രുുവഹികുുുനുുു.കോലഴിഗരുാമപഞുുായതു്ുഗപുസിഡു്ുുപി.ജി.ഉണുുികുഷണ്നുു,ഡയറകറുുുരുുമാ
രായവി.അനിലുുകുമാരുു,റിജുശങുുരുു,പി.സുകരഷക്ുമാരുുഎനുുിവരുുസമീപം

സാനിമാറ്്്
ഇന്്്മ്യല്്
തോഴിതക്്ട്്്ം

ഘൊഴിഘ്ക്ട:് മകകള്്ക്ക്പ്്ം കാല്കളം് അണ്മ്ക്്മാക്്ി
കൊവിഡികന കെറ്ക്്ാന്് കൊത്ഘമഖലാസ്്ാപനമായ ഘകരള
ഘസ്്്്റ്്്കയര്്ഘൊര്്പ്്ഘറഷന്്വിപണിയിലിറക്്ിയസാനിമറ്്സിങ്
കയര്്ഘോര്്മാറ്്്ആയ"സാനിമാറ്്്'ഘോറം്ഘൊഴിഘക്്ട്്്ം.മലബാ
റികലആദയ്വിപണനഘകരദ്്്ംഇന്്്രാവികല10ന്പി.ടി.ഉഷഘോഡി
ല്്ഘമയര്്ഘൊട്്ത്്ില്്രവീരദ്്്ന്്ഉദഘ്ാടനംകെയ്്്ം.

ഘനരകത്്മ്ഖയ്മരന്്്ിപിണറായിവിജയന്്വിപണിയിലിറക്്ിയഉ
തപ്ന്്ത്്ികന്്്ഘകരളത്്ികലആദയ്കത്്ഘോറം്ശം്ഖലകൊച്്ി
യിലാണ്ആരംഭിച്്ത.്11ഘോറ്മ്കളാണ്ഈശം്ഖലയില്ള്്ത.്
നാഷണല്്കയര്്റിസര്്ച്്്ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്,രശ്ീെിത്്ിരതിര്നാള്്ഇ
ന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഘോര്്കമഡിക്്ല്്സയന്്സ്ആന്്ഡ്കടക്ഘോളജിഎ
ന്്ിവിടങ്്ളില്്പരിഘോധിച്്്അംഗീകാരഘത്്കടയാണ്കൊവിഡ്
രപ്തിഘോധമാറ്്്വിപണിയിലിറക്്ിയത.്രപ്ഘത്യകംര്പകല്്പ്്നകെ
യത്പ്്ാസ്്്്ിക,്റബര്്ഘര്ടയില്്ഇട്്്അണ്നാശിനിരദ്ാവകംഒഴിച്്ാണ്
മാറ്്്ഉപഘോഗിക്്്ന്്ത.്അണ്നാശിനിനിറച്്ഘര്ടയികലമാറ്്ില്്െ
വിട്്ിയഘശഷംഇഘൊകോന്്ിച്്്ള്്രണ്്ാമകത്്മാറ്്ില്്പാദങ്്ള്്ത്
ടയക്്്്ന്്ഘൊകടകാലില്കടയ്ള്്ഘോഗവയ്ാപനംതടയാനാക്കമ
ന്്താണ്സാനിമാറ്്ികന്്്സവിഘശഷത.വിവിധനിറങ്്ളിലം്ഡി
മസന്കളില്മ്ള്്മാറ്്്ംഘര്ടയം്അണ്നാശിനിയം്ഒര്മിച്്്ലഭി
ക്്്ം.രപ്ക്തിസൗഹ്ദമായതാണ്ഈഉതപ്ന്്ം.ഫര്്ണിച്്ര്്നിര്്മാ
താക്്ള്കടയം്വയ്ാപാരികള്കടയം്സംഘടനയായഫ്മയ്മായിസ
ഹകരിച്്്1000ഘോറ്മ്കളില്്ക്ടിസാനിമാറ്്്വിതരണത്്ിന്ള്്
കരാറികലത്്ിയതായികയര്്ഘൊര്്പ്്ഘറഷന്്കെയര്്മാന്്ടി.കക.ഘദ
വക്മാര്്പറഞ്്്.ഇ-കൊഘമഴ്സ്പ്്ാറ്്്ഘോമായആമഘോണിലം്
സാനിമാറ്്്കള്്ലഭയ്മാകം്.859മ്തല്്4495ര്പവകരയാണ്വില.

എച്്്എഎല്്
കാസര്്തോഡ്യ്ണിറ്്ിന്
കാത്്ിരിപ്്്മാപയ്ം
കാസര്്ഘോഡ:്രപ്തിഘോധവക്
പ്്ിന്കീഴില്ള്്കൊത്ഘമഖലാ
സ്്ാപനമായഹിന്്്സ്്ാന്്എ
യഘ്ോഘോട്്ികസ്്ലിമിറ്്ഡികന്്്
(എച്്്എഎല്്) കാസര്്ഘോഡ്
യ്ണിറ്്ികനകണ്് ഭാവില്്ാകത
ഘകരദ്്്സര്്ക്്ാര്്.സ്്ാപിച്്്എട്്്
വര്്ഷമാക്ഘപ്്ഴം്കാസര്്ഘോ
കട്് സര്ട്ാറ്്ജിക് ഇലക്ഘര്ോണി
കസ്്നിരമാണശാലത്ടങ്്ിയി
ടത്്് തകന്്യാണ.് രണ്്ാംഘട്്
ത്്ില്്വലിയവിപ്ലീകരണമ്
ണ്്ാക്കമന്്്ംയ്ദ്്വിമാനങ്്
ള്്ക്്ാവശയ്മായ ഇലക്ഘര്ോണി
കസ്്ഉപകരണങ്്ള്്നിര്്മിക്്്
കമന്്്ംഅന്്കത്്രപ്തിഘോധ
മരന്്്ിഎ.കക.ആന്്്ണിരപ്ഖയ്ാ
പിച്്ിര്ന്്്.എന്്ാല്്ഇക്്ാരയ്
ത്്ില്് ഒര് അന്ക്ല നീക്്
വം്ഇഘപ്്ഴില്്.

എളമരം കരീം വയ്വസായ മ
രന്്്ിയായിരികക്്യാണ്സീതാം
ഘോളികിന്്രഫ്പാര്്ക്്ികല196
ഏക്്ര്് ഭ്മി എച്്്എഎല്്ിന്
മകമാറിയത.് 2008 ഓഗസ്്്്്
23ന്തറക്്ല്്ിട്്്.ഒന്്ാംഘട്്ത്്ി
ല്്16ഏക്്ര്്ഭ്മിയില്്66ഘൊ
ടിര്പകെലവില്്ഫാകറ്്്റിയം്
ഓഫിസ്സമ്ച്്യവം്നിര്്മിച്്്.
2012 നവംബര്് 17നായിര്ന്്്

ഔഘദ്യാഗിക ഉദഘ്ാടനകമങ്്ി
ലം്രപ്വര്്ത്്നംഘനരകത്്ത്
ടങ്്ി.യ്ദ്്വിമാനങ്്ള്്ക്്്ള്്
മിഷന്് കംപയ്്ട്്ര്്, ഡിസഘ്പ്്
കര്പാസസര്്,റഡാര്്കംപയ്്ട്്ര്്,
ഓപ്്ണ്് ആര്്ക്്ികടകെ്ര്് കം
പയ്്ട്്ര്് എന്്ിവയാണ് നിര്്മി
ക്്്ന്്ത.് രണ്്ാംഘട്്ത്്ില്് റ
ഘഫല്്എംഎംആര്്സിഎയ്ദ്്
വിമാനം,എഇഎസഎ്,റഡാര്്,
ഇലക്ഘര്ോണികസ്്വാര്്കഫയര്്
സയ്്ട്്്,

കമയ്്ണിഘക്്ഷന്്ആന്്ഡ്
നാവിഘഗഷന്്, ഘോഫറ്്്്കനറ്്്
ഡിമഫന്്ഡ് ഘറഡിഘോ ത്ട
ങ്്ിയവയക്്്്ആവശയ്മായഉപ
കരണം നിര്്മിക്്ാന്് സൗക
രയ്ം ഒര്ക്്ാനായിര്ന്്് പദ്്
തി.എന്്ാല്്റഘഫലികന്്്കരാ
ര്്റിലയന്്സ്നല്്കിയതില്കട
സ്്ാപനത്്ിന്്് െിറക് അരി
ഞ്്്.എഫജ്ിഎഫഎ്,എംടിഎ
യ്ദ്്വിമാനം,എല്്യ്എച്്്,എ
ല്്സിഎച്്്,എംഎല്്എച്്് കഹ
ലിഘൊപറ്്്ര്്,ആളില്്ാവിമാനം
(യ്എവി)എന്്ിവയക്്്ാവശയ്
മായഉപകരണങ്്ള്കടനിര്്മി
ക്്ാകമന്്്ം രപ്തീക്്ിച്്്. എ
ന്്ാല്് അതിന്ള്് അന്മതി
യം്ആയിട്്ില്്.

ജവ്ല്്റികള്്കാഴച്്്ക്്ാര്്;
സവ്ര്്ണക്്ച്്വടംഓണ്്ലൈനില്്
കൊച്്ി:കൊവിഡില്്ജവ്ല്്റികകളക
ടത്്ികവട്്ിഓണ്്മലന്്സവ്ര്്ണക്്
ച്്വടം.ആകരയം്അമ്്രപ്്ിക്്്ന്്
രീതിലാണ് ഇടത്്രക്്ാരടക്്ം ഓ
ണ്്മലന്് സവ്ര്്ണത്്ില്് നിഘക്്
പിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ജവ്ല്്റികള്്ആരം
ഭിച്്ഓണ്്മലന്്കച്്വടകത്്ക്്ാ
ളം്അന്്ാരാഷ്രട്ഓണ്്മലന്്പ്്ാ
റ്്്ഘോമ്കളിലാണ്കച്്വടംസജീവി
മായിരിക്്്ന്്ത.്ഘകരളത്്ില്്50വ
യസില്്താകഴയ്ള്്വരാണ്ഓണ്്
മലന്്കച്്വടംനടത്്ിയത.്

സവ്ര്്ണവില ഉയര്്ന്് സമയത്്്
വാങ്്ലം്മറിച്്്വില്്ക്്ലം്സജീവ
മായിര്ന്്്.ഏരപ്ില്്മാസകത്്അ
ക്്യത്തീയയ്കടഅവസരത്്ില്്
ഘോയിഡആസ്്ാനമായ്ള്്ഘപടി
എം 37 കിഘോരഗ്ാം ഡിജിറ്്ല്് സവ്
ര്്ണംതങ്്ള്കടപ്്ാറ്്്ഘോമില്്വിറ്്
തായിപറയ്ന്്്.ഉത്്വസീസഘോ
ട്അന്ബന്്ിച്്്ഈവര്്ഷം100കി
ഘോസവ്ര്്ണംഡിജിറ്്ലായിവിറ്്താ
യി ബംഗള്ര് ആസ്്ാനമായ്ള്്
ഘോണ്് ഘപയം് അവകാശകപ്്ട്
ന്്്.ഡിജിറ്്ല്്സവ്ര്്ണനിഘക്്പസ
വിഘശഷതകയ"ഘോള്്ഡ്ഘോള്്ട്്്'എ
ന്്ാണ്വിളിക്്്ന്്ത.്ഈഓഫറ്മാ
യിബന്്കപ്്ട്്്ആമഘോണ്്ഘപയം്
സജീവമായിരിക്്്കയാണ.് ആമ

ഘോ
ണ്് തങ്്ള്
കട ധനകാ
രയ് ഘസവന
വിഭാഗമായ
ആമഘോ
ണ്് ഘപയി
ല്കട, ഇ
ന്്്യയികലഉ
പഘോക്്ാ
ക്്ള്്ക്്്ഡി
ജിറ്്ല്്സവ്ര്്ണംവാങ്്ാന്്സൗകരയ്
കോര്ക്്്ന്്്.ആമഘോണ്് ഘപയി
ല്കടക്റഞ്്ത്അഞ്്്ര്പവകര
യ്ള്്ത്കയക്്്്ഡിജിറ്്ല്്സവ്ര്്ണം
വാങ്്ാം.സ്രക്്യക്്്ായിഘോക്്ര്്
വാടകയക്ക്്ട്ക്്ാകതഏത്സമയ
ത്്്ംസവ്ര്്ണംവാങ്്ാനം്വില്്ക്്ാ
നം് ഇതില്കട സാധിക്്്ം. ഘപടി
എം,ഗ്ഗിള്്ഘപ,ഘോണ്്ഘപഎന്്ി
വയ്ള്്പ്്കടഈപ്്ാറ്്്ഘോമ്കളില്്
ഭ്രിഭാഗംഘപരം്1ര്പവകരയ്ള്്

ക്
റഞ്് ത്കയക്്്്
സവ്ര്്ണംവാങ്്ാന്്ഉ
പഘോക്്ാക്്കളഅന്
വദിക്്്ന്്്.2017-ലാണ്
ഘപടിഎം, ഘോണ്് ഘപ എ
ന്്ിവര്്തങ്്ള്കടപ്്ാറ്്്ഘോ

മ്കളില്്ഡിജിറ്്ല്്സവ്ര്്ണഓഫറ്
കള്് അവതരിപ്്ിച്്ത.് ഗ്ഗിള്് ഘപ 
ആവകട്്കഴിഞ്്ഏരപ്ിലിലം്.ഗ്ര്
രഗ്ാംആസ്്ാനമായ്ള്്കോബികവ്ി
ക് 2018ലം് ഓഫര്്അവതരിപ്്ിച്്്.
മെനീസ് ഇലക്ഘര്ോണികസ്് നി
ര്്മാതാക്്ളായഷഘോമിതങ്്ള്കട
ഘപയക്മന്്്്പ്്ാറ്്്ഘോമായമിഘപയി
ല്് ഇക്്ഴിഞ്്ഏരപ്ില്് മാസത്്ി
ലം്ഡിജിറ്്ല്്സവ്ര്്ണവില്്പ്്നആ
രംഭിച്്്.

ശമ്്ളമിലല്്ങ്്ില്്
നിങ്്ള്്ക്്്കിട്്്ം

ലൊഴിലില്്ായമ്ാവേതനം
കൊച്്ി:ഘോകഡ്ൗണ്്കാലയളവില്്ശമ്്ളംലഭിക്്ാത്്ഇഎ
സ്ഐപരിധിയില്ള്്ജീവനക്്ാര്്ക്്്കൊഴിലില്്ായമ്ഘവതന
ത്്ിന്ള്്അഘപക്്യില്്15ദിവസത്്ിനകംപണംമകമാറണ
കമന്്്നിര്്ഘദശം.ഇഎസഐ്ഘൊര്്പ്്ഘറഷകന്്്കീഴില്ള്്അഡ
ല്്ബിമിതാവയ്ക്്ികലയ്ാണ്്ഘോജനയ്കടകീഴില്്അഘപക്്ന
ല്്ക്ന്്കൊഴില്്രഹിതര്്ക്്ാണ്15ദിവസത്്ിന്ള്്ില്്അഘപ
ക്്തീര്്പ്്ാക്്ിപണംനല്്ക്ക.രാജയ്ത്്്ഘോകഡ്ൗണ്്ആരംഭി
ച്്മാര്്ച്്്24മ്തല്്ഡിസംബര്്31വകരയ്ള്്കാലയളവില്്കൊ
ഴില്്നഷ്്കപ്്ട്്വര്്ക്്്ശമ്്ളത്്ികന്്്50ശതമാനംആറ്മാസംന
ല്്ക്ന്്താണ്പദ്്തി.

കൊവിഡ്മഹാമാരികയത്്്ടര്്ന്്്ആയിരക്്ണക്്ിന്സ്്ാപ
നങ്്ള്്പ്ട്്്കഘോഭാഗികമായിമാരത്ംരപ്വര്്ത്്ിക്്്കഘോകെ
യത്ഘൊകടലക്്ക്്ണക്്ിന്കൊഴിലാളികള്്ക്്ാണ്ശമ്്ളംന
ഷ്്മായത.്രാജയ്ത്്്12.01ഘൊടിഘപര്്ക്്്കൊഴില്്നഷ്്മായിഎ
ന്്ാണ്കണക്്്കള്്.ഇത്്രക്്ാര്്ക്്്അടിയന്്രസഹായംഎ
ന്്നിലയിലാണ്കൊഴിലില്്ായമ്ഘവതനംനല്്ക്ന്്ത.്ഈവ
ര്്ഷംമാര്്ച്്്31ന്മ്മ്്്രണ്്്വര്്ഷകമങ്്ിലം്ഇഎസ്ഐഅംഗ
മായിര്ന്്വര്്ക്്ാണ്ആന്ക്ലയ്ം.ശമ്്ളംകിട്്ാതാവ്ന്്തിന്മ്
മ്്്ള്് ഘൊണ്്രട്ിബയ്്ഷന്്സമയത്്്ച്ര്ങ്്ിയത് 78 ദിവസ
കത്്കയങ്്ിലം് വിഹിതമടച്്ിരിക്്ണം. അവസാന ശമ്്ളത്്ി
നക്റ50ശതമാനമാണ്മ്ന്്്മാസഘത്്യക്്്്നല്്ക്ക.നിലവി
ല്്ഇഎസഐ്യ്കടകീഴില്ള്്ബിമിതവയ്ക്്ികലയ്ാണ്്ഘോജ
നയന്സരിച്്്കൊഴില്്നഷ്്മാക്ന്്വര്്ക്്്അവസാനംവാങ്്ി
യശമ്്ളത്്ികന്്്25ശതമാനംമ്ന്്്മാസഘത്്ക്്്ലഭിച്്ിര്ന്്്.
ഇതാണ്ആറ്മാസമാക്്്ന്്ത.്പ്തിയകൊഴിലില്്എനഘോള്്
കെയ്്കപ്്ട്ന്്ഘൊകടഈആന്ക്ലയ്ംനിര്്ത്്്കയം്കെയ്്്ം.

ഓണത്്ിന്പര്തയ്േകഓഫറ്മായിഹായയര്്
കൊച്്ി:ഓണാഘോഷകത്്വരഘവല്്ക്്ാന്്
വമ്്ന്്കയ്ാഷബ്ാക്്്ഓഫറ്കളം്അധികരി
പ്്ിച്്വാറന്്്ിയ്മായിഇലക്ഘര്ോണിക്സ-്ഗ്
ഘോപകരണരംഗകത്്ഘോകഒന്്ാംനമ്്
റായഹാകയര്്.ഉന്്തഗ്ണഘമന്്യ്ള്്ഹാ
കയര്്ഉതപ്ന്്ങ്്ള്്ക്്്പലിശരഹിതഇഎം
ഐസ്കീമ്കളം്കമ്്നിരപ്ഖയ്ാപിച്്്.എയ
ര്്കണ്്ിഷനര്്,വാഷിങ്കമഷിന്്,റരഫ്ിജഘററ്്
ര്്, ടിവി,മമകര്കാഘവവ്ഓവന്്എന്്ിവയി
കലവിപ്ലമായഘോഡല്കളില്്നിന്്്ആക
ര്്ഷകമായഓഫറ്കഘോകട ഉപഘോക്്ാക്്
ള്്ക്്്ഉതപ്ന്്ങ്്ള്്സവ്ന്്മാക്്ാം.

ഓണത്്ികന്്്ഉത്്വാന്്രീക്്ത്്ില്്ഘക
രളത്്ികലഉപഘോക്്ാക്്ള്്ക്്്ഓഗസ്്്്്22മ്
തല്്കസപറ്്്ംബര്്അവസാനംവകരആക
ര്്ഷകമായഓഫറ്കളില്്ഹാകയര്്ഉതപ്ന്്
ങ്്ള്്വാങ്്ാം.രപ്മ്ഖബാങ്്്കള്കടകര്കഡി
റ്്്,കഡബിറ്്്കാര്്ഡ്ഉടമകള്്ക്്്ഓഫറ്കള്്
ലഭയ്മാകം്.ക്ടാകതഉന്്തഗ്ണഘമന്്യ്ള്്
ഉതപ്ന്്ങ്്ള്്ക്്്അധികവാറന്്്ിയം്കമ്്
നിവാഗദ്ാനം കെയ്്്ന്്്.എച്്്ഡിഎഫസ്ി,
ഐസിഐസിഐ, ഘൊട്്ക,് കയസ്ബാങ്്്,
സ്്്്ാഘന്്്ഡ്ൊര്്ഘട്്ഡ,്ബാങ്്്ഒഫ്ബഘോഡ,
കഫഡറല്്ബാങ്്്ത്ടങ്്ിയരപ്മ്ഖബാങ്്്ക
ള്കടകര്കഡിറ്്്കാര്്ഡ്വഴിയ്ള്്പര്്ഘച്്സി
ന്സീഘോഡൗണ്്കപയ്കമന്്്്-പലിശരഹിത
ഇഎംഐസ്കീമിന്പ്റകമപത്്്ശതമാ
നംകയ്ാഷ്ബാക്്്ഓഫറം്കമ്്നിരപ്ഖയ്ാപി
ച്്ിട്്്ണ്്്.

ഹാകയറികന്്്വളര്്ച്്യില്്ഘകരളംസവി

ഘശഷവിപണിയാകണന്്്ം പകര്്ച്്വയ്ാധി
കാരണംനിയരന്്്ണങ്്ള്്ഏര്്കപ്്ട്ത്്ിയി
ട്്്കണ്്ങ്്ിലം് ഓണാഘോഷ ഘവളില്് വിപ
ണിവലിയഉണര്്വ്രപ്കടിപ്്ിക്്്കമന്്ാണ്
രപ്തീക്്ിക്്്ന്്കതന്്്ം ഹാകയര്് അപ്്യ
ന്്സസ് ഇന്്്യ രപ്സിഡന്്്് എറിക് രബ്ാഗ
ന്്സപറഞ്്്.ഘോകഡ്ൗണ്്കാലയളവില്്
ഉപഘോക്്ാക്്ള്കട സമീപനത്്ില്് അടി
സ്്ാനപരമായമാറ്്മ്ണ്്ായിട്്്കണ്്ന്്്ംമാ
റ്ന്്താതപ്രയ്ങ്്ള്്ക്്ന്സരിച്്്ഉന്്തഗ്

ണഘമന്്യം്സാഘങ്്തികതവ്വം്കാരയ്ക്്മത
യ്മ്ള്്ന്തനഉതപ്ന്്ങ്്ള്്ലഭയ്മാക്്്ക
യാണ്ആവശയ്കമന്്്ംഹാകയര്്കര്ത്ന്്്.
കൊവിഡ്പശ്്ാത്്ലത്്ില്്ര്പകപ്്ട്്പ്
തിയജീവിതരക്മത്്ില്്ക്ട്തല്്സൗകരയ്
രപ്ദവം്പരിസ്്ിതിസൗഹ്ദവ്മായഉതപ്
ങ്്ള്്ക്്ാണ്കഴിഞ്്ക്റച്്്മാസങ്്ളായി
ആവശയ്ക്്ാഘരറ്ന്്ത.് അത്കൊണ്്് ത
കന്്ഓണാഘോഷഘവളയില്്തങ്്ള്കടന
വീനമായഇലക്ഘര്ോണിക്സ-്ഗ്ഘോപകര

ണങ്്ള്്സ്കപഷയ്ല്്ഓഫറ്കഘോകടവിപ
ണിയികലത്്ിക്്ാന്് കഴിയ്ന്്തികന്്് ആ
ഘവശത്്ിലാണ്കമ്്നികയന്്്ംഎറിക്വയ്
ക്്മാക്്ി.

ഹാകയര്് ഘോറ്മ്കളില്് കതരക്ഞ്ട്
ത്്കമ്്നിഉതപ്ന്്ങ്്ള്്ക്്്ംകതരകഞ്്ട്
ത്്ബഹ്രബ്ാന്്ഡ്ഘറ്്്്റ്കളിലം്ഘകരള
ത്്ികലരപ്മ്ഖഇലക്ഘര്ോണിക്സ്ഘോറ്മ്
കളിലം്രപ്ഘത്യകഓണംഓഫര്്കസപറ്്്ംബ
ര്്30വകരലഭയ്മാകം്.ബജാജ,്എച്്്ഡിബിഎ
ഫഎ്സ,്ഐഡിഎഫസ്ി,ഫസ്്്്്,എച്്്ഡിഎ
ഫസ്ിഎന്്ിവയ്മായിസഹകരിച്്ാണ്കമ്്
നിസാമ്്ത്്ികആശവ്ാസപദ്്തിഏര്്കപ്്ട്
ത്്ിയത.്പാന്്ലാബികന്്് പങ്്ാളിത്്ഘ്ത്
കടയാണ് ഉപഘോക്്ാക്്ള്്ക്്് ആഘോഷ
ഘവളക്ട്തല്്ആഹ്്ാദകരമാക്്ാന്ള്്സ്
കീംകമ്്നിഏര്്കപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ള്്ത.്

കാലത്്ികന്്് മാറ്ന്് താതപ്രയ്ങ്്ള്്ക്്
ന്സരിച്്് ഉന്്തസാഘങ്്തികസൗകരയ്ങ്്
ളം്ഊര്്ജക്്മതയ്മ്ള്്ന്തനഇലക്ഘര്ോ
ണിക്സ-്ഗ്ഘോപകരണങ്്ള്്ഉപഘോക്്ാ
ക്്ള്്ക്്്ലഭയ്മാക്്്ന്്തില്്എന്്്ംരശ്ദ്്പ്
ലര്്ത്്്ന്്ആഘോളരബ്ാന്്ഡാണ്ഹാകയര്്.
മവമഫ പിന്്്ണഘോകട രപ്വര്്ത്്ിക്്്
ന്്ഡയ്്വല്്രഡ്ംസ്പ്്ര്്മസലന്്്്വാഷിങ്
കമഷീന്്,എയര്്കണ്്ിഷനര്്,സമ്ാര്്ട്്്എല്്ഇ
ഡികടലിവിഷന്്,ഇന്്്റാകറ്്്ീവ്കണകറ്്്ഡ്റ
രഫ്ിജഘററ്്ര്് ത്ടങ്്ിയ ഉപഘോക്്ാക്്ള്കട
പ്ത്താതപ്രയ്ങ്്ള്്മ്ന്്ില്്കണ്്്ള്്വയാ
ണ.്
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2018കലനപ്ളയരാധിതർക്്ായി
സഹായങ്്ൾനൽെി
പറവ്ര:ഇന്്്യനലറഡ്കക്ോസ്ലോവസറ്്ി കകരളസം
സ്്ാനകമ്്റ്്ിപറവ്രതാല്ക്്ികെ50കപരക്്ായിതയല
ലമഷിന,ൈാട്്രപ്രിഫയര,കടമ്്ിളഫാന,ലോത്ക്ൈെത്
ടങ്്ിയനാല്സാധനങ്്ള50ൈീട്കളികെക്്ായിലോട്
ത്്്.സാധനങ്്ള്ലടൈിതരണംതാല്ക്്്ലചയരമാനൈിദയ്ാ
ധരകമകൊനഉദഘ്ാടനംലചയത്.്വൈസ്ലചയരമാനകോ
സ്കൊളൈിതയത്്ിലഅധയ്ഷ്്തൈഹിച്്്.ൈി.എന.സ
കത്്ഷ്ക്മാര,സ്ബഹന,എം..കോസ,്രാജീവ്കോസ,്ആ
ന്്്ണികടമക്്്ടി,ബിജ്കടമക്്്ടി,കോകോനകടമക്്്ടിഎ
ന്്ിൈരസംസാരിച്്്.

പെൻഷൻവിതരണം
നാപെതടുങുുും

പറവ്ര: നന്്്യാട്്്ക്ന്്ം
ഗാന്്ിസമ്ാരക സരൈീസ്
സഹകരണബാക്്ിലഅം
ഗതേ്ലമട്ത്്്30ൈരഷംപ്
രത്്ിയാക്്ിൈരം്,70ൈയ
സ്കഴിഞ്്ൈര്മായഅംഗ
ങ്്ളക്്്1000ര്പൈകോജ
നസമാശേ്ാസ ലപനഷന
നലകം്.ൈിതരകോദഘ്ാട
നംനാലള10.30ന്മ്നഎം
എലഎപി.രാജ്നിരൈഹി
ക്്്ം. അകപഷ്് കോറം
ലഹഡ്ഓഫിസ,്കബ്ാഞ്്്ക
ളിലനിന്്്ംെഭിക്്്ലമന്്്
കപ്സിഡന്്്് സി.എ.രാജീവ്
അറിയിച്്്.

വരോജനങുുൾകു്ു
കടുുിൽ

മ്ളന്്്ര്ത്്ി: കഗ്ാമപഞ്്ാ
യത്്്2020-21ൈാര്്ഷികപ
ദ്്തിയില്്ൈകോജനങ്്ള
ക്്്ള്്കട്്ില്കള്ലടൈിത
രണം കപ്സിഡന്്്് ലറഞ്്ി
ക്രയ്നലോള്്ിനാല്്നിര
ൈഹിച്്്.വൈസ് കപ്സിഡ
ന്്്്സകോമിവസമനഅ
ധയ്ഷ്്നായി. പദ്്തിയില്്
345കപര്്ക്്ാണ്കട്്ില്്ൈി
തരണംലചയ്്്ന്്ത.്അകപ
ഷ്്നല്്കിയമ്ഴ്ൈന്്ഗ്
ണകോക്്ാക്്ള്്ക്്്ം കട്്ി
ല്്ൈിതരണംലചയത്.്ചട
ങ്്ില്്ൈികസനകാരയ്ാധയ്
ഷ്്ന്്ാരായ എ.ലക.ബാെ
ക്ഷണ്ന്്, കോരജ് മാണി
പട്്കച്്രില്്,ശാന്്കോഹന
ന്്,ബികൊയ്ഹരിദാസ,്ത്
ടങ്്ിയൈരകപ്സംഗിച്്്.

ആംഗനവാടിയകുു്ു
പുതിയപകടുുിടം

മ്ളന്്്ര്ത്്ി: കഗ്ാമപഞ്്ാ
യത്്് എട്്ാം ൈാര്്ഡില്്
ലപാകല്്മ്കളില്് നിരമ്്ാ
ണംപ്രത്്ിയാക്്ിയ 42
ആം നമ്്ര ആംഗനൈാടി
യ്ലടഉദഘ്ാടനംകപ്സിഡ
ന്്്്ലറഞ്്ിക്രയ്നലോള്്ി
നാലനിരൈഹിച്്്.വൈസ്
കപ്സിഡന്്്്സകോമിവസ
മനഅധയ്ഷ്്നായി.രണ്്്
പതിറ്്ാക്ട്ളമായിൈാടക
ലകട്്ിടത്്ിൊണ് അംഗന
ൈാടികപ്ൈര്്ത്്ിച്്്ൈന്്ിര്
ന്്ത.്കഗ്ാമപഞ്്ായത്്്10
െഷ്്ംര്പമ്ടക്്ിഅഞ്്്
ലസന്്്് സ്്െം ൈാങ്്ിയാ
ണ്ലകട്്ിടംപണിപ്ര്്ത്്ി
യാക്്ിയത.് പഞ്്ായത്്്േി
കസനറ്്്്ാന്്്ിങ്കമ്്റ്്ിലച
യര്്മാന്് എ.ലക.ബാെക്
ഷണ്ന്്,ആകോഗയ്ംൈിദയ്ാ
ഭയ്ാസംറ്്്്ാന്്ഡിങ്കമ്്റ്്ി
ലചയര്്മാന്്കോര്്ജ്മാണി
പട്്കച്്രില്്,  കഷ്്മകാരയ്
റ്്്്ാനഡിങ് കമ്്റ്്ി ലചയ
ര്്കപഴസ്ണ്്ശാന്്കോഹന
ന്്,ലമംബര്്മാരായഒ.എ.മ
ണി, ൈി.ലക.കൈണ,് മരിയ
ന്്ൈര്്ഗീസ,്കോളികോര്്ജ,്
ലജയിംസ്താഴ്രത്്്,ലസ
കക്ട്്റിരാകജഷ്ടി.ൈര്്ഗീസ,്
എന്്ിൈര്്കപ്സംഗിച്്്.

ഓണരകുുടി
കിറു്ുവിതരണം

വൈപ്്ിന്്:പള്്ിപ്്്റംഷ്്ീ
കോല്്പാദക സഹകരണ
സംഘം പള്്ിപ്്്റം,ക്ഴ്
പ്്ിള്്ി,എടൈനക്്ാട,്നായ
രമ്്െം പഞ്്ായത്്്കളി
ലെഷ്്ീരകര്്ഷകര്്ക്്്ംജീ
ൈനക്്ാര്്ക്്്ം ഓണക്ക്
ടിയം്, കിറ്്്ം ൈിതരണം
ലചയത്.് വൈപ്്ിന്് ക്ല്
ക്്്പഞ്്ായത്്്കപ്സിഡന്്്്
കോ:ലക.ലക.കോഷി ഉ
ദഘ്ാടനംലചയത്.്സംഘം
കപ്സിഡന്്്് സി.എച്്്.ബാെ
ക്ഷണ്ന്്അധയ്ഷ്്നായി.
വൈസ കപ്സിഡന്്്് ലക.
സി.കോപാെക്ഷണ്ന്്,
ലസകക്ട്്റിജീകോന്്ൊസര്്,
പള്്ിപ്്്റം പഞ്്ായത്്ം
ഗംരാധികസതീഷ്എന്്ി
ൈര്്സംസാരിച്്്. ഭരണസ
മിതിഅംഗങ്്ളായരത്നമ
ല്്ിക,െിസിൊസര്്,ബിന്്്
രൈീകദ്്്നാഥ,് പി.പി. മകൊ
ഹരന്്,ടി.ൈി.മകഹഷ,്സകോ
ജിനി ചകദ്്്ന്്,എം.സി.സ്
കരഷ് എന്്ിൈര്് കനത്തേ്
കമകി.

െഞുുായതുുംഗതുുിപുുു
നടെടിയിൽപെുതിരഷധം
ഉദയംകപര്ര:പഞ്്ായത്്്
ഓഫിസ്ഉദഘ്ാടനകൈദിയി
ലകണ്്യല്മന്്്്കോണില
നിന്്്എത്്ിപലക്്ട്ത്്പ
ഞ്്ായത്്് അംഗത്്ിലന്്്
നടപടിയില കപ്തികഷധം.
പഞ്്ായത്്്പത്്ാംൈാര
ഡ്അംഗവം്സ്്ിരംസമി
തിഅധയ്ഷ്്യ്മായത്ള
സിദാസപ്്നാണ് കഴിഞ്്
ദിൈസം നടന്് ഉദഘ്ാടന
കൈദിയില ജനകപ്തിനിധി
കളക്്്ഒപ്്ംപലക്്ട്ത്്ത.്
സൗത്്്പറവ്രകമഖെയി
ലെ പത്്ാം ൈാരഡില ത
ലന്്നിെൈിലഏഴ്കപരാ
ണ്ലോൈിഡ് 19ന് ചികി
ത്്യിലകഴിയ്ന്്ത.്
പഞ്്ായത്്് അംഗത്്ി

ലന്്് ൈീടിലന്്് സമീപലത്്
ൈീട്കളില ഉള്്ൈരാണ്
കോഗംസ്്ിരീകരിച്്്ചികി
ത്്യില കഴിയ്ന്്ത.് ഇ
കതത്ടരന്്് ഒരാഴച്യില
അധികമായി കപ്കദശം ക
ണ്്യല്മന്്്്കോണായിത്ട
ര്കയാണ.്ഇൈിലടനിന്്ാ
ണ്പഞ്്ായത്്്അംഗംഉ
ദഘ്ാടനചടങ്്ിലഎത്്ി
യത.്

മട്്ാകഞ്്രി:കോരട്്്ലോച്്ിക്്റ്്്്റിലെഒ
ന്്്മ്തലപതിലനട്്്ൈലരയ്ള്്ഡിൈിഷ
ന്കളിലനിെൈിലലോൈിഡ്കൊസിറ്്ീ
ൈായിചികിത്്യിലകഴിയ്ന്്ത്121കപ
രമാകത്ം.ഈശനിയാഴച്ൈലരയ്ള്്കൗ
ണസിെരമാര്ലട കണക്്ാണിത.് കഴി
ഞ്്എട്്്ദിൈസത്്ിനിലടകോഗംബാധി
ച്്ത്124കപരക്്ാണ.്നിെൈിലചികിത്്
യിലകഴിയ്ന്്ൈരിലഭ്രിഭാഗവം്അ
ട്ത്്ദിൈസങ്്ളിലകോഗമ്ക്്ികനടി
കയക്്്ലമന്്്ം ജനകപ്തിനിധികള പറ
യ്ന്്്.ലോച്്ിയിലആദയ്കകസ്റികപ്്
രട്്്ലചയത്മാരച്്്മ്തലഈകഴിഞ്്ശ
നിയാഴച്ൈലരഇൈിടങ്്ളിലആലകറി
കപ്്രട്്്ലചയത്കകസ്491എണ്്മാണ.്ഇ
തില366കപരകോഗമ്ക്്ികനടിമടങ്്ി
ലയത്്ി.നാല്കപരമരിച്്കപ്്ളചികി
ത്്യിലകഴിയ്ന്്ത്121കപരമാകത്ം.നി
െൈിലസമ്്രക്്ബാധിതര്ലണ്്ന്്കാ
രണംച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയാണ്ഡിൈിഷന്ക
ളപെതം്അടച്്ിട്്ിരിക്്്ന്്ലതന്്ാണ്
ജനകപ്തിനിധികള്ലട ആകഷ്്പം. ഒ
ന്്ാംഡിൈിഷനിലപകന്്്ണ്്്കകസ്കള

റികപ്്രട്്് ലചയത്തില പതിലൊന്്്ം
കോഗമ്ക്്ി കനടി. ഏറ്്വം് ക്ട്തല
കോഗികള്ള്്രണ്്ാംഡിൈിഷനില151
കപരില 124 കപര കോഗമ്ക്്ി കനടിയ
കപ്്ളഒരാളമരണത്്ിന്കീഴടങ്്ി.ഇ
ൈിലടഇനി26കപരാണ്ശനിയാഴച്ൈലര
യ്ള്്കണക്്ിലചികിത്്യില്ള്്ത.്മ്
ന്്ാംഡിൈിഷനില53കപരിലനാലപ്്ത്
കപരകോഗമ്ക്്ികനടിയകപ്്ളഒരാളമ
രിക്്്കയം്പകന്്്ണ്്്കപരചികിത്്യി
ലകഴിയ്കയ്മാണ.്നാൊംഡിൈിഷനി
ല53കപരിലപലത്്മ്്ത്കപരകോഗമ്
ക്്ികനടിയകപ്്ള34കപരചികിത്്യി
ൊണ.്അഞ്്ാംഡിൈിഷനില55കപരി
ല43കപരകോഗമ്ക്്രായി.ഇൈിലടപ
കന്്്ണ്്് കപരചികിത്്യിൊണ.്ആറാം
ഡിൈിഷനില22കപരില17കപരകോഗ
മ്ക്്ികനടിയകപ്്ളഅഞ്്്കപരചികി
ത്്യിൊണ.്ഏഴിലഒമ്്തിലമ്ഴ്ൈന
കപരം്കോഗമ്ക്്ികനടി.എട്്ിലഎട്്ില
ഏഴം്കോഗമ്ക്്ികനടി.ഒരാളമരിക്്്
കയം്ലചയത്.്ഒമ്്തില9കോഗികളാ
ണ്ള്്ത.്ഇതിലനാല്കപരകോഗമ്ക്്ി

കനടി.പത്്ാംഡിൈിഷനിലപതിനഞ്്്
കപരിലപതിനാലം്കോഗമ്ക്്രായി.ഒ
രാളാണ്ചികിത്്യില്ള്്ത.് പതിലൊ
ന്്ാംഡിൈിഷനിലപതിനാല്കോഗികളി
ലഅഞ്്്കപരകോഗമ്ക്്ികനടിയകപ്്
ളഒരാളമരിക്്്കയം്എട്്്കപരചികി
ത്്യില്മാണ.്ഇര്പത്്ിരണ്്ാംഡിൈി
ഷനിലരണ്്്കപരിലഒരാളമാകത്മാണ്
ചികിത്്യില്ള്്ത.്ഇര്പത്്ിമ്ന്്ാം
ഡിൈിഷനില34കോഗികളില28കപര
കോഗമ്ക്്ികനടിയകപ്്ളആറ്കപരചി
കിത്്യിൊണ.്ഇര്പത്്ിനാൊംഡിൈി
ഷനിലപകന്്്ണ്്്കോഗികളിലഒമ്്ത്കപ
രം്കോഗമ്ക്്ികനടി.ഇര്പത്്ിയഞ്്ി
ലമ്ന്്്കപരിലഒരാളമാകത്മാണ്ചികി
ത്്യില.കൗണസിെരമാരനലകിയക
ണക്്്കപ്കാരംപെഡിൈിഷന്കളിലം്
ചികിത്്യില്ള്്ൈര്ലടഎണ്്ംക്റൈാ
ണ.് എന്്ിട്്്ം ചികിത്്യില്ള്്ൈര്ലട
എണ്്ംക്റവ്ള്്പെഡിൈിഷന്കളം്
വമകക്ോകണ്്യല്മന്്്് കോണാക്്ാന
അധിക്തര തയാറാക്ന്്ിലല്്ന്്ാണ്
കൗണസിെരമാര്ലടആകഷ്്പം.

നര്ന്്ശാലാസംഘംആശാ
നപ്വർത്്െകരആദരിച്്്
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം:ലോൈിഡ-്19ര്ഷ്്മാക്ന്്സാഹചരയ്ത്്ി
ലകപ്തികോധകപ്ൈരത്്നരംഗലത്്സഹജീൈികര്തെിന്
ആദരൈരപ്്ിച്്്ആശകപ്ൈരത്്കരക്്്കിഴലോമ്്ിലപ്കോ
ഗമനസാഹിതയ്കഗ്ന്്ശാെസംഘംസേ്ീകരണംനലകി.ക്
ത്്ാട്്്ക്ളംനഗരസഭാപരിധിയിലെ25ആശാകപ്ൈരത്്ക
ലരയാണ്ഉപഹാരംനലകിആദരിച്്ത.്കഗ്ന്്ശാൊകപ്സി
ഡന്്്് സി.എന.കപ്ഭക്മാറിലന്്് അധയ്ഷ്്തയില കചരന്്
കോഗംമ്നിസിപ്്ലലചയരമാനകോയിഎകബ്ാഹംഉദ്ഘാട
നംലചയത്.്താല്ക്്്വെകബ്റികൗണസിലകപ്സിഡന്്്്
കോഷിസക്റിയമ്ഖയ്കപ്ഭാഷണംനടത്്ി.വൈസ്ലചയര
കപഴസ്ണൈിജയാശിൈനകൗണസിെരമാരായഷീബരാ
ജ,്ഓമനകബബി,കഗ്ന്്ശാൊലസകക്ട്്റിഎം.ലകരാജ,്സി.
എന.സ്കരകദ്്്ന,പി.ലജ.കോമസ്എന്്ിൈരകപ്സംഗിച്്്.

പ്തിയകലനര്റികെട്്ിടം
ഉദഘ്ാടനംകചയത്്
പറവ്ര:ലചറിയപല്്ംത്ര്ത്്്പബ്്ിക്്്വെകബ്റിയ്ലടപ്
തിയമദ്്ിരംകല്്ക്്്പഞ്്ായത്്്കപ്സിഡന്്്്അഡേ്.കയശ്
ദാസ്പറപ്്ിള്്ിഉദഘ്ാടനംലചയത്.്വെകബ്റികപ്സിഡന്്്്
ടി.എസ.്രാജനഅധയ്ഷ്്നായി.താല്ക്്്വെകബ്റികൗണ
സിലകപ്സിഡന്്്്എഴ്പ്ന്്കോപിനാഥ,്പഞ്്ായത്്ംഗം
പി.പി.അര്ഷ്എന്്ിൈരപലക്്ട്ത്്്.മ്നഎംപിസി.പി.നാ
രായണനഅന്ൈദിച്്16,25,000ര്പഉപകോഗിച്്ാണ്ലക
ട്്ിടംനിരമ്്ിച്്ത.്

ലോച്്ി:ജില്്യിലഇന്്ലെ200കപര
ക്്്ലോൈിഡ്സ്്ിരീകരിച്്തില186
കോഗികളക്്് പടരന്്ത് സമ്്രക്്
ത്്ില്ലട.ൈിൈിധആശ്പകത്ികളില
ലോൈിഡ്കോഗംസ്്ിരീകരിച്്്ചികി
ത്്യില കഴിയ്ന്്ൈര്ലട എണ്്ം
1865ആണ.്171കപരകോഗമ്ക്്ി
കനടി.എറണാക്ളംജില്്ക്്ാരായ145
കപരം് മറ്്് സംസ്്ാനങ്്ളില നിന്്്
ള്്22കപരം്മറ്്്ജില്്കളിലനിന്്്ള്്
4കപരം്ഇതിലഉളലപ്്ട്ന്്്.1112കപ
ലരക്ടിജില്്യിലപ്ത്തായിൈീട്ക
ളില നിരീഷ്്ണത്്ിൊക്്ി. നിരീഷ്്
ണകാെയളവ്അൈസാനിച്്692കപ
ലരനിരീഷ്്ണപട്്ികയിലനിന്്്ംഒഴി
ൈാക്്ി.നിരീഷ്്ണത്്ിലഉള്്ൈര്ലട
ആലകഎണ്്ം16136ആണ.്ഇതില
13787 കപര ൈീട്കളിലം്, 197 കപര
ലോൈിഡ് ലകയര ലസന്്്റ്കളിലം്
2152കപരപണംലോട്ത്്്പകോഗി
ക്്ാവ്ന്്സ്്ാപനങ്്ളില്മാണ.്117
കപലര പ്ത്തായിആശ്പകത്ിയില/
എഫ്എലറ്്ിസികപ്കൈശിപ്്ിച്്്.ൈിൈി
ധആശ്കപ്തികളില/എഫ്എല റ്്ി 
സികളിലനിന്്്161കപലരഡിസച്ാ
രജ്ലചയത്.്

വിദേശം/ഇതരസംസ്്ാനത്്്
നിന്്്എത്്ിയവര-14
1.മാെിസേ്കദശിനി(35)2.ബീഹാരസേ്
കദശി(21)3.ബീഹാരസേ്കദശി(32)4.ദ്
ബായില നിലന്്ത്്ിയ ലനല്്ിക്്്ഴി
സേ്കദശി(36)5. െഷ്്ദേ്ീപ് സേ്കദ
ശി(30)6.ഉത്്രകപ്കദശ്സേ്കദശി(32)7.
സൗദിയില നിലന്്ത്്ിയ കീരംപാറ
സേ്കദശിനി(29)8. ദ്ബായിലനിലന്്
ത്്ിയ സൗത്്് ൈാഴക്്്ളം സേ്കദ
ശി(4)9.ബാംഗ്്്രിലനിലന്്ത്്ിയൈാ
രലപ്്ട്്ിസേ്കദശിനി(34)10.ദ്ബായില
നിലന്്ത്്ിയസൗത്്്ൈാഴക്്്ളംസേ്
കദശിനി(32)11. തമിഴന്ാട് സേ്കദ
ശി(41)12.തമിഴന്ാട്സേ്കദശി(49)13.ത
മിഴന്ാട് സേ്കദശി(40)14. ദ്ബായില
നിലന്്ത്്ിയ ക്ന്്ത്്്നാട് സേ്കദ
ശി(43)

സമുുർകുുംവഴിരോഗം
സുുിരീകരിചുുവർ
15.അക്്മാെിസേ്കദശി(13)16.ആയൈന
സേ്കദശിനി(32)17.ആെങ്്ാട്സേ്കദശി
നി(65)18.ആല്ൈസേ്കദശി(24)19.ആ
ല്ൈസേ്കദശിനി(15)20.ആല്ൈസേ്കദ
ശിനി(36)21.ആല്ൈസേ്കദശിനി(39)
22.ആല്ൈ സേ്കദശിനി(47) 23.ഇടപ്്
ള്്ിസേ്കദശിനി(24)24.ഉദയംകപര്ര
സേ്കദശിനി(32) 25.എറണാക്ളംസേ്
കദശി (46) 26. എറണാക്ളം സേ്കദ
ശി(20)27.എറണാക്ളംസേ്കദശി(39)
28.എറണാക്ളംസേ്കദശി(52)29.എറ
ണാക്ളംസേ്കദശിനി(2)30.എളംക്ന്്
പ്്്ഴ സേ്കദശി(75) 31. ഏര്ര സേ്കദ
ശി(29)32.ഏര്രസേ്കദശിനി(55)33.ഏ
ല്ര സേ്കദശി(18)34. ഏല്ര സേ്കദ
ശി(29)35.ഏല്രസേ്കദശി(40)36.ഏ

ല്രസേ്കദശിനി(43)37.കടമക്്്ടിസേ്
കദശിനി(1) 38. കടമക്്്ടി സേ്കദശി
നി(27)39.കടമക്്്ടിസേ്കദശിനി(27)
40.കടമക്്്ടിസേ്കദശിനി(37)41.കടമ
ക്്്ടിസേ്കദശിനി(61)42.കട്ങ്്ല്ര
സേ്കദശി (77) 43. കര്മാല്ര സേ്കദ
ശി(55)44.കര്മാല്രസേ്കദശിനി(10)
45.കര്മാല്രസേ്കദശിനി(33)46.കര്
മാല്രസേ്കദശിനി(45)47.കര്മാല്ര
സേ്കദശിനി(52)48.കര്മാല്രസേ്കദ
ശിനി(63) 49. കളമകശ്്രി സേ്കദ
ശി(36)50.കളമകശ്്രിസേ്കദശി(8)51.ക
ളമകശ്്രിയിലകോെിലചയ്്്ന്്കണ്്്
രസേ്കദശി(23)52.കളമകശ്്രിയിലകോ
െിലചയ്്്ന്്ബീഹാരസേ്കദശി(37)53.
കളമകശ്്രിയിലകോെിലചയ്്്ന്്ബീ
ഹാരസേ്കദശി(17)54.കളമകശരിയില
കോെി ലചയ്്്ന്്  ബീഹാര സേ്കദ
ശി(18)55.കളമകശരിയില കോെി ലച
യ്്്ന്് ബീഹാരസേ്കദശി(24)56.കളമ
കശരിയിലകോെിലചയ്്്ന്്ബീഹാര
സേ്കദശി(25)57.കളമകശരിയിലകോെി
ലചയ്്്ന്്ബീഹാരസേ്കദശി(27)58.ക
ളമകശരിയിലകോെിലചയ്്്ന്്ബീഹാ
രസേ്കദശി(32)59.കളമകശ്്രിയിലകോ
െിലചയ്്്ന്്ബീഹാരസേ്കദശി(33)60.
കളമകശ്്രിയിലകോെിലചയ്്്ന്്ബീ
ഹാരസേ്കദശി(34)61.കളമകശ്്രിയില
കോെി ലചയ്്്ന്്  ബീഹാര സേ്കദ
ശി(37)62.കളമകശരിയില കോെി ലച
യ്്്ന്്ബീഹാരസേ്കദശി(46)63.കളമ
കശ്്രിയിലകോെിലചയ്്്ന്്മെപ്്്റം
സേ്കദശി(24)64.കളമകശരിയില കോ
െിലചയ്്്ന്്മാഹിസേ്കദശി(23)65.ക
ളമകശരിയിലകോെിലചയ്്്ന്്ത്ശ്ര
സേ്കദശി(24)66.കളമകശരിയിലകോ
െിലചയ്്്ന്്ത്ശ്രസേ്കദശി(50)67.ക
ളമകശരിയില കോെി ലചയ്്്ന്് പാെ
ക്്ാട്സേ്കദശി(30)68.കളമകശരിയില
സേ്കാരയ്സ്്ാപനത്്ിലകോെിലച
യ്ന്് ഒഡിഷ സേ്കദശി(23)69.കൈള
ങ്്ാട്സേ്കദശിനി(50)70.കിഴക്്മ്്െം
സേ്കദശി(72)71.കിഴക്്മ്്െംസേ്കദശി
നി (65)72. കിഴക്്മ്്െം സേ്കദശി
നി(3)73.കിഴക്്മ്്െം സേ്കദശി
നി(33)74.ക്ട്്മ്്്ഴസേ്കദശി(35)75.ക്
ന്്്കരസേ്കദശി(22)76.ക്മ്്ളങ്്ിസേ്
കദശിനി(73) 77. കോതമംഗെംസേ്കദ
ശി(54)78.കോതമംഗെംസേ്കദശി(61)
79. കോതമംഗെം സേ്കദശിനി(15)80.
കോതമംഗെംസേ്കദശിനി(52)81.ചിറ്്ാ
റ്്്കരസേ്കദശി(40)82.ചിറ്്ാറ്്്കരസേ്
കദശിനി(30)83. ചിറ്്ാറ്്്കര സേ്കദശി
നി(62) 84. ച്രണിക്്ര സേ്കദശി
നി(30)85.ലചങ്്മനാട്സേ്കദശി(11)86.
ലചങ്്മനാട്സേ്കദശി(68)87.ലചങ്്മ
നാട് സേ്കദശിനി(38)88. ലചങ്്മനാട്
സേ്കദശിനി(5)89.കചരാനല്്്രസേ്കദ
ശി (26) 90. കചരാനല്്്ര സേ്കദശി
(75)91.കചരാനല്്്രസേ്കദശിനി(13)92.
കചരാനല്്്രസേ്കദശിനി(13)93.കചരാ
നല്്്രസേ്കദശിനി(40)94.കചരാനല്്്ര
സേ്കദശിനി(55)95.കചരാനല്്്രസേ്കദ
ശിനി (79)96.കോണ കോസക്ോ
കോയസ്്കോം പള്്്ര്ത്്ി (14)97.
കോണകോസക്ോകോയസ്്കോം
പള്്്ര്ത്്ി(13)98. കോണ കോ

സക്ോ കോയസ്് കോംപള്്്ര്
ത്്ി(13)99.കോണകോസക്ോകോ
യസ്്കോംപള്്്ര്ത്്ി(14)100.കോ
ണ കോസക്ോ കോയസ്് കോം പ
ള്്്ര്ത്്ി(14)101. കോണ കോ
സക്ോ കോയസ്് കോം പള്്്ര്
ത്്ി(14)102. കോണ കോസക്ോ
കോയസ്്കോംപള്്്ര്ത്്ി(14)103.
കോണകോസക്ോകോയസ്്കോം
പള്്്ര്ത്്ി(14)104.കോണ കോ
സക്ോ കോയസ്് കോം പള്്്ര്
ത്്ി(14)105. കോണ കോസക്ോ
കോയസ്്കോംപള്്്ര്ത്്ി(14)106.
കോണകോസക്ോകോയസ്്കോം
പള്്്ര്ത്്ി(14)107. കോണ കോ
സക്ോ കോയസ്് കോം പള്്്ര്
ത്്ി(14)108. കോണ കോസക്ോ
കോയസ്്കോംപള്്്ര്ത്്ി(14)109.
കോണകോസക്ോകോയസ്്കോം
പള്്്ര്ത്്ി(15)110. കോണ കോ
സക്ോ കോയസ്് കോം പള്്്ര്
ത്്ി(15) 111. കോണ കോസക്ോ
കോയസ്് കോം പള്്്ര്ത്്ി(15)112.
കോണകോസക്ോകോയസ്്കോം
പള്്്ര്ത്്ി(15) 113. കോണ കോ
സക്ോ കോയസ്് കോം പള്്്ര്
ത്്ി(15)114. കോണ കോസക്ോ
കോയസ്് കോം പള്്്ര്ത്്ി(16)115.
കോണകോസക്ോകോയസ്്കോം
പള്്്ര്ത്്ി(17)116. കോണ കോ
സക്ോ കോയസ്് കോം പള്്്ര്
ത്്ി(17)117. കോണ കോസക്ോ
കോയസ്്കോംപള്്്ര്ത്്ി(17)118.
കോണകോസക്ോകോയസ്്കോം
പള്്്ര്ത്്ി(18)119. കോണ കോ
സക്ോ കോയസ്് കോം പള്്്ര്
ത്്ി(18)120. കോണ കോസക്ോ
കോയസ്് കോം പള്്്ര്ത്്ി(18)121.
കോണകോസക്ോകോയസ്്കോം
പള്്്ര്ത്്ി(19)122. കോണ കോ
സക്ോ കോയസ്് കോം പള്്്ര്
ത്്ി(24)123.കോണ കോസക്ോ
കോയസ്്കോംപള്്്ര്ത്്ി(27)124.
കോണകോസക്ോകോയസ്്കോം
പള്്്ര്ത്്ി(33)125. കോണ കോ
സക്ോ കോയസ്് കോം പള്്്ര്
ത്്ി(39) 126. കോണ കോസക്ോ
കോയസ്്കോംപള്്്ര്ത്്ി(60)127.
കോണകോസക്ോകോയസ്്കോം
പള്്്ര്ത്്ി(60)128. കോണ കോ
സക്ോ കോയസ്് കോം പള്്്ര്
ത്്ി(77)129.തിര്മാറാടിസേ്കദശി(60)
130.തിര്ൈാങ്്്ളംസേ്കദശി(45)131.
തിര്ൈാങ്്്ളംസേ്കദശി(52)132.
ത്ക്്ാക്്രയിലതാമസിക്്്ന്് ലോ
ല്്ംസേ്കദശി(28)133.ത്പ്്്ണിത്്്റ
സേ്കദശിനി(33) 134. ത്പ്്്ണിത്്്റ
സേ്കദശിനി(33) 135. ത്പ്്്ണിത്്്റ
സേ്കദശിനി(69)136.കോപ്്്ംപടിസേ്
കദശി(50)137.കോപ്്്ംപടിസേ്കദശിനി
(46)138.കോപ്്്ംപടിസേ്കദശിനി(43)
139.നിെൈിലകളമകശ്്രിയിലതാമസി
ക്്്ന്്ബീഹാരസേ്കദശി(42)140.ലന
ല്്ിക്്്ഴിസേ്കദശി(15)141.ലനല്്ിക്്്ഴി
സേ്കദശി(37) 142.ലനല്്ിക്്്ഴിസേ്കദ
ശി(52)143.ലനല്്ിക്്്ഴിസേ്കദശി(53)
144.ലനല്്ിക്്്ഴിസേ്കദശി(65)145.ലന

ല്്ിക്്്ഴിസേ്കദശി(9)146.ലനല്്ിക്്്ഴി
സേ്കദശിനി(28)147.ലനല്്ിക്്്ഴിസേ്കദ
ശിനി(3)148. ലനല്്ിക്്്ഴി സേ്കദശി
നി(31)149. ലനല്്ിക്്്ഴി സേ്കദശി
നി(52)150. ലനല്്ിക്്്ഴി സേ്കദശി
നി(60)151. ലനല്്ിക്്്ഴി സേ്കദശി
നി(71)152. പള്്്ര്ത്്ി സേ്കദ
ശി(31)153. പള്്്ര്ത്്ി സേ്കദശി
നി(77)154.പായികപ്സേ്കദശി(42)155.
പിറൈംസേ്കദശി(49)156.പ്ത്്നകൈ
െിക്്ര സേ്കദശിനി(13)157. പ്ത്്ന
കൈെിക്്രസേ്കദശിനി(39)158. ലപര്
മ്്ാവ്രസേ്കദശിനി(47)159.കൊെീസ്
ഉകദ്ോഗസ്്നായ അശമന്്്ര സേ്കദ
ശി(33)160.കൊെീസ്ഉകദ്ോഗസ്്നായ
പിണ്്ിമന സേ്കദശി(53)161. കോരട്്്
ലോച്്ിസേ്കദശി(46)162.കോരട്്്ലോ
ച്്ിസേ്കദശിനി(17)163.മഞ്്കപ്സേ്കദ
ശി(43) 164. മട്്ാകഞ്്രിസേ്കദശി(17)
165.മട്്ാകഞ്്രിസേ്കദശിനി(26)166.മ
ട്്ാകഞ്്രിസേ്കദശിനി(42)167.മട്്ാകഞ്്
രിസേ്കദശിനി(50)168.മട്്ാകഞ്്രിസേ്
കദശിനി(84)169.മഴ്ൈന്്്രിലെവൈ
ദികനായഇട്ക്്ിസേ്കദശി(45)170.മ
ഴ്ൈന്്്രസേ്കദശിയായ കൊെീസ് ഉ
കദ്ോഗസ്്ന(47)171.രായമംഗെംസേ്
കദശിനി(60)172.ൈടകക്്ക്്രസേ്കദശി
നി (48) 173.ൈടവ്കോട്സേ്കദശിനി
(18)174.ൈടവ്കോട്സേ്കദശിനി(20)
175.ൈട്തെസേ്കദശി(57)176.ൈാരലപ്്
ട്്ി സേ്കദശി(25)177. ൈാഴക്്ാെയില
കോെിലചയ്ന്്മെപ്്്റംസേ്കദശി(28)
178.ലൈക്ങ്െസേ്കദശി(48)179.ലൈ
ക്ങ്െസേ്കദശി(10) 180. ലൈക്ങ്െ
സേ്കദശി(34)181.ലൈകങ്്െസേ്കദശി
നി(5)182.ലൈകങ്്െസേ്കദശിനി(12)
183. ലൈക്ങ്െ സേ്കദശിനി(25)184.
ലൈകങ്്െസേ്കദശിനി(3)185.സൗത്്്
കളമകശ്്രിസേ്കദശി(46)186.സൗത്്്
ൈാഴക്്്ളം സേ്കദശി(2)187. സൗത്്്
ൈാഴക്്്ളംസേ്കദശി(24)188.സൗത്്്
ൈാഴക്്്ളംസേ്കദശി(42)189.സൗത്്്
ൈാഴക്്്ളംസേ്കദശി(56)190.സൗത്്്
ൈാഴക്്്ളം സേ്കദശിനി(26)191. സൗ
ത്്് ൈാഴക്്്ളം സേ്കദശിനി(55)192.
സൗത്്് ൈാഴക്്്ളം സേ്കദശിനി(55)
193.എറണാക്ളലത്് സേ്കാരയ്ആ
ശ്പകത്ിയിലെആകോഗയ്കപ്ൈരത്്ക
യായമഴ്ൈന്്്രസേ്കദശിനി(30)194.
കോട്്യംലമഡിക്്ലകോകളജിലെആ
കോഗയ്കപ്ൈരത്്കയായഉദയംകപര്ര
സേ്കദശിനി(41)195.കളമകശ്്രിലമഡി
ക്്ല കോകളജിലെആകോഗയ് കപ്ൈര
ത്്കയായ ൈരാപ്്്ഴ സേ്കദശി
നി(56)196.എറണാക്ളംജനറലആ
ശ്പകത്ിയിലെ ആകോഗയ് കപ്ൈത്്ക
യായമരട്സേ്കദശിനി(38)197.എറണാ
ക്ളം ജനറലആശ്പകത്ിയിലെആ
കോഗയ് കപ്ൈത്്കയായ പാൊരിൈട്്ം
സേ്കദശിനി(40)198.ആല്ൈയിലെസേ്
കാരയ്ാശ്പകത്ിയിലെആകോഗയ് കപ്ൈ
ത്്കയായ ച്രണിക്്ര സേ്കദശി
നി(38)199.കര്കൈെിപ്്ടിതാല്ക്്്ആ
ശ്പകത്ിയിലെആകോഗയ്കപ്ൈരത്്ക
യായഇട്ക്്ിസേ്കദശിനി(45)200.ആ
കോഗയ് കപ്ൈരത്്കനായ കളമകശരി
സേ്കദശി(31)

200 പേ ർ ക്്് ക ്ടി കൊ വി ഡ്

അക്്മാെി:നഗരസഭനായക്ത്ട്15-ാംൈാരഡിലെഎല്്ാൈര
ക്്്ംകോമികോകപ്തികോധമര്ന്്്ംമ്ന്്ാംഘട്്മായിആറ്ൈീ
തംകത്ീലെയരമാസക്ം്ൈിതരണംആരംഭിച്്്.നഗരസഭലചയ
രകപഴസ്ണഎം.എ.കക്ഗസിഉദഘ്ാടനംനിരൈഹിച്്്.നായകത്്
ട്അക്്ണൈാടിപരിസരത്്്നടന്്ചടങ്്ിലകൗണസിെരടി.
വൈ.ഏെയ്ാസ്അധയ്ഷ്്തൈഹിച്്്.ൈാരഡ്ൈികസനസമിതി
വൈസ്ലചയരമാനജികോഗരൈാസീസ,്ആശാൈരക്്രകമരി
കോണി,എഡിഎസ്കപ്സിഡന്്്്രജനിശിൈദാസ്എന്്ിൈരകപ്
സംഗിച്്്.കോമികോലമഡിക്്ലഓഫിസരകോ.അെകസ്്ൈര
ഗീസ്കോധൈതക്രണസകദ്്ശംനലകി.ൈാരഡിലെലൊെീസ്
കറ്്്്ഷന,ച്മട്്്ലോഴിൊളികള,ഓകട്്റിഷ്്വക്ഡൈരമാര,ൈി
ൈിധസ്്ാപനങ്്ളിലെജീൈനക്്ാരത്ടങ്്ിയൈരക്്്ംമാസക്ം്
കോമികോമര്ന്്്ംൈിതരണംലചയ്്്ന്്താണ.്

ഫോമിഫോനപ്തിഫോധമര്ന്്്ം
മാസക്്വിതരണവം്നടത്്ി

അങ്്മാൈിനഗരസഭ15-ാംവാർഡിൽബപ്തിബോധബശഷിവർധി
പ്്ിക്്ാന്ള്്ബോമിബോമര്ന്്ിച്്്യം്ബത്ീചൈയർമാസെ്ിച്്്
യം്വിതരബോദഘ്ാടനംചെയർബപഴസ്ൺഎം.എ.ബബ്ഗസിനിർ
വഹിക്്്ന്്്.

ഫോർട്്്കൊച്്ിക്്സ്്്്റികലപതികനട്്്
ഡിവിഷന്െളിൽചിെിത്്യിൽ121ഫപർ

ലോച്്ി: കോരപ്്കറഷന്കീ
ഴില്ള്് ചമ്്ക്്ര മാര്്ക്്റ്്്
ഇന്്്മ്തല്്ത്റന്്് കപ്ൈ
ര്്ത്്ിക്്ാന്്ജില്്കെകറ്്്ര്്
എസ.്സ്ഹാസ്അന്മതി
നല്്കി. ലോൈിഡ്ൈയ്ാപന
ത്്ിലന്്് പശ്്ാത്്െത്്ില്്
മ്ന്്കര്തലെന്് നിെക്്്
ജ്ണ്്നാെിനാണ്മാര്്ക്്റ്്്
അടച്്ത.് ലോൈിഡ് മാനദ
ണ്്ങ്്ള്്പാെിച്്്ലോണ്്ാ
യിരിക്്്ംഇനിയ്ള്്ദിൈസ
ങ്്ളില്് മാര്്ക്്റ്്ിലന്്് കപ്ൈ
ര്്ത്്നം.

മാര്്ഗനിര്്ദേശങ്്ള്്
4മാര്്ക്്റ്്ില്്എത്്്ന്്ൈാ
ഹനങ്്ള്ലടയം്ആള്കള്
ലടയം്എണ്്ംകക്മീകരിക്്ാ
നായിമാര്്ക്്റ്്ില്്കോക്്ണ്്
സംൈിധാനംനടപ്്ാക്്്ം.
4മാര്്ക്്റ്്ികെക്്് ഒര് എ
ന്്കട്ിയം്ഒര്എകസ്ിറ്്്ംമാ
കത്കമ ഉണ്്ായിരിക്്്.*മാ
ര്്ക്്റ്്ിലെസ്്െപരിമിതിമ്
െം ചില്്റ മത്്്യ ൈില്്പന

അന്ൈദിക്്്ന്്തല്്.സാമ്
ഹികഅകെംപാെിച്്്മാകത്
കമമറ്്്ള്്കച്്ൈടങ്്ള്്അ
ന്ൈദിക്്്.
4മാസക്്ധരിലച്്ത്്്ന്്ൈ
ര്്ക്്്മാകത്കമമാര്്ക്്റ്്ില്്കപ്
കൈശനംഅന്ൈദിക്്്.എ
ത്്്ന്്ൈര്്ക്്്സാനിവറ്്സ
ര്്നല്്കം്.
4മാര്്ക്്റ്്ില്് കപ്കൈശിക്്്
ന്്ൈര്്സാമ്ഹികഅകെം
നിര്്ബന്്മായം് പാെിക്്
ണം.ആള്കള്്തമ്്ില്്ആറ
ടിഅകെംപാെിക്്ണം.

4അകെംകോളന്്്ിയര്്മാര്്
കട്്ൗട്്്കള്ലടയം് ബാനറ്
കള്ലടയം് സഹായക്ത്
ലടകരഖലപ്്ട്ത്്ണം.
4ലൊത് ജനങ്്ള്്ക്്് നി
ര്്കദശങ്്ള്് നല്്കാനായി
മാര്്ക്്റ്്ില്്അനൗണ്്സല്മ
ന്്്്സംൈിധാനംനടപ്്ാക്്്ം.
4മാര്്ക്്റ്്ിലന്്്കപ്ൈര്്ത്്ന
സമയം കപ്കൈശന കൈാട
ത്്ില്് കരഖലപ്്ട്ത്്ണം.
രാൈിലെഏഴിന്കശഷംഒര്
കാരണൈശാലം്കപ്ൈര്്ത്്ി

ക്്ാന്്പാടില്്
4സാമ്ഹികഅകെം പാ
െിച്്് ലോണ്്്നില്്ക്്ാവ്
ന്് സ്്െങ്്ള്് കരഖലപ്്ട്
ത്്ണം.
4മത്്്യലപട്്ികള്്ലൈക്്ാ
ന്്അന്ൈാദമ്ള്്സ്്െങ്്
ള്്കപ്കത്യകമായികരഖലപ്്ട്
ത്്ണം.
4എല്്ാദിൈസവം്മാര്്ക്്റ്്്
അടച്്കശഷംഅണ്നശീക
രണംനടത്്ണം

ചമ്്ക്്രമാർക്്റ്്്ഇന്്്ത്റക്്്ം;െർശനനിയനത്്്ണങ്്ൾ

ചറഡ്ബബ്ൊസ്ചൊലസറ്്ിയ്ചടബപ്ളയനഷ്്പരിഹാരചമ
ന്്നിൈയിൽനൽക്ന്്തയ്്ൽചമഷിന്െള്ചടവിതരണം
താല്ക്്്ചെയർമാൻവിദയ്ാധരബമബോനം്ലവസ്ചെയർ
മാൻബോസ്ബോൾവിതയത്്ില്ബെർന്്്ഉദഘ്ാടനംചെ
യ്്്ന്്്.

െിഴചൊമ്്ിൽപ്ബോഗമനസാഹിതയ്ബഗ്ന്്ശാൈസംഘത്്ി
ച്്്ബനത്തവ്ത്്ിൽആശബപ്വർത്്െർക്്്നൽെിയസവ്ീെ
രണസബമ്്ളനംനഗരസഭചെയർമാൻഉദഘ്ാടനംചെയ്്്
ന്്്.

ചെറിയപല്്ംന്്്ര്ത്്്പബ്്ിക്്്ലൈബര്റിക്്ായിനിർമ്്ിച്്
പ്തിയചെട്്ിടത്്ിച്്്ഉദഘ്ാടനംബല്്ക്്്പഞ്്ായത്്്ബപ്
സിഡ്്്്ബയശ്ദാസ്പറപ്്ിള്്ിനിർവഹിക്്്ന്്്.

കെഎസആ്ർടിസിജീവനക്്ാർ
കെത്്റിമ്ണ്്്ചലഞ്്്നടത്്ി
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം:ലകഎസആ്രടിസിജീൈനക്്ാരക്ത്്ാട്്്
ക്ളത്്്വകത്്റിഡബിളമ്ണ്്്ചെഞ്്്നടത്്ി.ലകഎ
സആ്രടിസിജീൈനക്്ാര്ലടചികിത്്ാ-ഭൈനനിരമ്്ാണ
ത്്ിനായ്ള്്സപ്രശംപദ്്തിയികെക്്്ള്്ധനസമാഹര
ണത്്ിനാണ്ലകഎസആ്രടിഇഎയ്ണിറ്്്കമ്്റ്്ിയ്ലടകന
ത്തേ്ത്്ിലമ്ണ്്്ചെഞ്്്നടത്്ിയത.്ഇതില്ലടസമാഹരി
ച്്ത്കലകഎസആ്രടിഇഎഎറണാക്ളംജില്്ാലസകക്ട്്റി
ടി.എസ.്സജിത്്്ക്മാറിന്യ്ണീറ്്്ലസകക്ട്്റികപ്ശാന്്്കൈ
െിക്്കംവകമാറി.യ്ണിറ്്്കപ്സിഡന്്്്സി.ജയക്മാര,കട്
ഷറരറ്്ിബ്കോമസ്എന്്ിൈരപലക്്ട്ത്്്.

ശുദുുജലമിലുു
വൈപ്്ിന്്:മ്ളവ്കാട്പഞ്്ാ
യത്്ിലെജ്തനടപ്്്ഭാഗത്്്
ഒരാഴച്യിെധികമായിശ്ദ്്ജ
െംഎത്്്ന്്ിലല്്ന്്്പരാതി.
100ഓളംൈീട്്്കാര്്ഇതിനാല്്
കട്ത്് ദ്രിതത്്ിൊയി. ഹ
ഡ്കോപദ്്തിയ്ലടഭാഗമായ
ൈട്തെ പമ്്് ഹൗസില്് നി
ന്്ാണ് ജെൈിതരണം. കഴി
ഞ്് ഒരാഴച്കോളമായി പ
മ്്ിംഗ് ക്തയ്മലല്്ന്്ാണ് അ
കന്േഷിച്്കപ്്ള്്അറിയാന്്ക
ഴിഞ്്ലതന്്്നാട്്്കാര്്പറയ്
ന്്്.പരാതിലപ്്ട്്ിട്്്ംഫെമിലല്്
ന്്ാണ്ഇൈര്ലടആകഷ്്പം.



തിരുവനനുുപുരം.com13 TVM2020ഓഗസ്്്്്24തിക്്ള

Edited, Printed and Published by K.S. Sasikumar, Director, on behalf of M/s.Vaartha News Network Pvt.Ltd. Editorial Team: R. Gopikrishnan (Chief Editor), E. Rudran Warrier (Executive Editor),Vol 13, Issue No. 239 RNI No. KERMAL/ 2009/ 31363 Printed at M/S St. Joseph's press, PB NO. 416, Cotten Hill, Vazuthacaud, Thiruvananthapuram- 695014, 
Phone No: 0471- 2573388 and published from Vaartha News Network Pvt.Ltd, TC 25/3443, Valli Villa, UR-10, Uppalam Road, Thiruvananthapuram - 695001, Ph: 0471-2573388, 2573399.

നപ്ഥമാധയ്ാപികകയഎസപ്ിസിആദരിച്്്
കര്നാഗപ്്ള്്ി : കദശീയഅ
ധയ്ാരകഅവാരഡ്െഭിച്്പര്
ഥമധയ്ാരികകയആദരിച്്്.ച
വറ ശക്്രമംഗെം ഹയരകസ
ക്്്്്റിസ്ക്്്ളികെസ്്്്്െ്്്
സ് കോെീസ് കകെറ്്്സിക്്്
കനത്തവ്ത്്ില എസിരി ഒ 
ക്രീപ്്്ഴ പഫ്ാനസിസ് ചവറ
കതക്്്ംഭാഗംസരക്്ാരഎല
വി എലരിഎസികെ പര്ഥമ
ധയ്ാരിക തക്്െതകയയാണ്
കോന്്ാടയം്ഉരഹാരവം്ന
ലകിആദരിച്്ത്.

ഈവർഷകത്്രേരീയഅവാർഡ്ലഭിച്്കതക്്്ംഭാഗംജിഎൽ
വിഎൽപിഎസികലകഹഡമ്ിസന്ട്സ്തങ്്ലതയക്്്്എസിപിഒ
ക്േീപ്്്ഴനര്ാൻസിസ്കൊന്്ാടയം്ഉപഹാേവം്നൽകിആേ
േിക്്്ന്്്.

തിര്വനത്്പ്രം: കറഷനകടക
ളനടത്്്വാന്ള്്സിവിലസ
ഹപ്്സ്വക്പ്്ിക്്്തീര്മാനം
കറഷനകാരഡ്ടമകകളദ്രിത
ത്്ിലആക്കമന്്്കകരളകൊ
ൺപഗ്സ് (എം)കൊല്്ം ജില്് പര്
സിെ്്്്വഴ്താനാത്്്ബാെച
പന്്്ന.ഒര്രഞ്്ായത്്ിലരതി
നായിരത്്ിലക്ട്തലവര്ന്്
കാരഡ്മകളക്്് ആ രഞ്്ായ
ത്്ികെശരാശരിരതിനഞ്്്കറ
ഷനകടകളവഴിവിതരണംകച
യത്്കൊണ്്ിര്ന്്കറഷനസാ
ധനങ്്ള ആ രഞ്്ായത്്ില
ആകകയ്ള്്ഒര്മാകവെികറ്്്്
രവഴിഎങ്്കനവിതരണംകച
യ്്ാനകഴിയം്.ഒര്കികോമീറ്്ര
ച്റ്്ളവില്ള്്കടകളിലനിന്്്ം
കറഷനവാങ്്ികൊണ്്ിര്ന്്രാ
വകപ്്ട്്കാരഡ്മകളഇനിഅ
ഞ്്്കികോമീറ്്രഎക്്ിലം്യാപത്
കചകയ്്ണ്്സ്്ിതിയിലഎത്്്ം.
അടിയത്്രമായിഈതീര്മാനം
പ്ന:രരികോധിക്്ണകമന്്് ഭ
ക്്്യവക്പ്്്മപത്്്ിക്്യച്്നികവദ
നത്്ില്കടആവശയ്കപ്്ട്്്.

കൊല്്ം:കൊവിഡ്കോസിറ്്ീവ്
കകസ്കള്്ഹാര്്ബറ്കളില്്റി
കപ്്ര്്ട്്്കചയത്സാഹചരയ്ത്്ി
ല്് സ്്ിതിഗതികള്് നിയപത്്്ി
ക്്്ന്്തിന് ഇന്്സിെ്്്് കമാ
ണ്്ര്്മാരായിഅസിസ്്്്്്്്കോെീ
സ് കമ്്ീഷണര്്മാകര ച്മതെ
കപ്്ട്ത്്ിജില്്ാകെക്്ര്്ഉത്്ര
വായി.ശക്്ിക്ളങ്്ര,തക്്കശ്്
രി,വാടി,മ്താക്്ര,കോനകപ്്്
റം,കൊല്്ംകോര്്ട്്്എന്്ിവിടങ്്
ളില്്കൊല്്ംഎസിരിഎ.പര്തീ
പ്ക്മാറിനം്നീണ്്കര,അഴീ
ക്്ല്്എന്്ിവിടങ്്ളില്്കര്നാ
ഗപ്്ള്്ി എസിരി ബി.കോരക്
മാറിന്മാണ്ച്മതെ. ഹാര്്ബ
റ്കളില്് കൊവിഡ് മാനദണ്്
ങ്്ള്് നടപ്്ിൊക്്്ന്്തിന് ഉ
കഗ്യാഗസ്്ര്മായികചര്്ന്്്നിയ
പത്്്ണങ്്ള്്നടപ്്ിൊക്്ാന്ള്്
പര്കത്യകഅധികാരവം്ഇന്്സി
െനറ്്കമാണ്്ര്്മാര്്ക്്ാണ.്

കൊല്്ം: കൊവിഡ് പര്തികോധ
പര്വര്്ത്്നങ്്ള്കട ഭാഗമായി
ജില്്യികെസഹകരണബാങ്്്ക
ള്്ഉള്്പ്്കടയ്ള്്ബാങ്്്കള്കട
പര്വര്്ത്്നത്്ില്് ഏര്്കപ്്ട്
ത്്ിയ സമയപക്മീകരണങ്്ള്്
ത്ടര്കമന്്്ജില്്ാകെക്്ര്്അറി
യിച്്്.ഇടരാട്കാര്്ക്്്അവര്
കടഅക്്ൗണ്്്നമ്്രിക്്്അടി
സ്്ാനത്്ില്്ഇടരാട്കള്്നട
ത്്ാം.അക്്ൗണ്്്നമ്്രിക്്്1,
2,3,4അക്്ങ്്ളില്്അവസാനി
ക്്്ന്്ഇടരാട്കാര്്ക്്്തിക്്ളാ
ഴച്്്യം്5,6,7,8കോവ്്9,0,1,2
ബ്ധന്്3,4,5,6വയ്ാഴം7,89,0
കവള്്ിദിവസങ്്ളിലം്ഇടരാട്
കള്്നടത്്ാം.

ജോവിഡ;്
ബാങ്്്കെില്്
നിയനത്്്ണംത്ടരം്

സപല്്മോതീര്മാനം
പന്ഃപരിമോധിക്്ണം:
മകരെമോൺനഗ്സ്(എം)

ഹാര്്ബറ്കള്്
നിയനത്്്ിക്്ാന്്
ഇന്്സിഡന്്്്കമാന്്്ര്്മാര്്

ഡിെിറ്്ൽ്്സ്്്്്ഡിജോജൊണ്്ഫറൻ്്സ്
ഹാള്മായിആനാവ്ര്്എച്്്എസഎ്സ്
കവള്്റട: കൊവിഡ് കാെ
കത്് രഠനം ഹകറ്്ിക്്് വി
കക്്ഴ്സ് ചാനെില്കട വിദയ്ാ
ര്്ത്്ികകളകത്്ടികയത്്ിയ
കപ്്ള്് വിദയ്ാര്്ത്്ികള്്ക്ക്
പ്്ംരക്്ിതാക്്ളം്രഠിതാക്്
ളായിമാറിക്്ഴിഞ്്്.ഈസാ
ഹചരയ്ത്്ില്് വിദയ്ാര്്ത്്ിക
കോടം്രക്്ിതാക്്കോടം്സ്
ക്ളികെ അധയ്ാരകര്്ക്്് ശ
ബ്്ത്്ില്കടയം്വീെികോയി
ല്കടയം്കനരിട്്്ബന്്കപ്്ടാ
ന്ള്് അവസരകൊര്ക്്്ക
യാണ്ആനാവ്ര്്ഗവഎച്്്എ
സഎ്സ.്വിക്കറ്്ഴ്സ്ചാനെി
കെരാഠഭാഗങ്്കളഅടിസ്്ാ
നമാക്്ിക്ട്തല്്ഉദാഹരണ
ങ്്ളം്കോദയ്ശഹെികളം്മ്
ന്്വര്്ഷകത്്രരീക്്കളികെ
കോദയ്ങ്്ളം് വിദയ്ാര്്ത്്ിക
ള്്ക്്് രരിചയകപ്്ട്ത്്ാന്
ള്് സംവിധാനമാണ് ഓ
ൺ്്ഹെനസറ്്്െികോയില്

കട അവതരിപ്്ിക്്്ന്്ത.്വാ
ടസ്ാപ്്്,കഫയ്സ്ബ്ക്്്ത്ട
ങ്്ിയസാമ്ഹികമാദ്്്യമപര്്
പ്്്കളില്കടയം് സ്ക്ളിക്്്
സവ്ത്്ംയ് ടയ്്ബ്ചാനെില്
കടയം്സവ്ത്്ംഅദ്്്യാരകര്
കടവിശദീകരണങ്്ള്്സവ്ത്്ം
വിദയ്ാര്്ത്്ികള്്ക്്് അരികി

കെത്്്ം.
വിദയ്ാര്്ത്്ികള്കടസംശയ

ങ്്ള്്ദ്രീകരിക്്ാന്്ഇതില്
കട സാധിക്്്ം.ത്ടക്്ത്്ില്്
രത്്ാംക്്ാസം്പ്്സ്ട് വം്
മാപത്മാണ്ഈ
സംവിധാനത്്ികെത്്്ക.
ആയതികെക്്് അദ്്്യാരകര്്

നിര്്ദ്്ിഷ്്പക്മത്്ില്്ഓൺ്്െഹ
ന സറ്്്െികോയികെത്്്ം.
സ്ക്ള്് രഠനം സാധാരണ
നിെയിൊക്കപ്്ള്്മറ്്്പര്ഗ
ല്്ഭരായവയ്ക്്ികകളയം്അ
ദ്്്യാരകരയം്രഠനസഹായ
ത്്ിനായിഓൺ്്ഹെനില്്എ
ത്്ിച്്്വിദയ്ാര്്ത്്ികള്്ക്്്ന
ല്്ക്ന്്തികെക്്ായാണ് സ്്്്്
െികോകൊൺ്്ഫറന്്സ്ഹാ
ളായിതയ്്ാറാക്്്ന്്ത.്സ്്്്്െി
കോ കൊൺ്്ഫറന്്സ് ഹാളി
ക്്്ഉദഘ്ാടനംസി.കക.ഹരീ
പന്്്ന്്എംഎല്്എഓൺ്്ഹെ
നില്കടനിര്്വ്്ഹിക്്്ം.

സവ്ര്്ണക്്ടത്്ിക്്്ജകനദ്്്ം
മ്ഖയ്മനത്്്ിയ്കടഓഫീസ:്െിറ്്്മ്ൈനാസര്്

കരല്്ലിഭാഗംരൊണ്്നഗ്സ്കമ്്ിറ്്ിയ്കടരനത്തവ്ത്്ിൽ്്നടത്്ിയസതയ്നഗ്ഹസമേംഡി.സി.സി
കവസ്നപ്സിഡന്്്്ചിറ്്്മ്ലനാസർ്്ഉദഘ്ാടനംകചയ്്്ന്്്.

കര്നാഗപ്്ള്്ി: കൊൺ്്സ്
കെറ്്ിക്്്മറരറ്്ിസവ്ര്്ണക്്ട
ത്്ിന് കനത്തവ്ം നല്്കിയ
സവ്പന് സ്കരഷിക്്് ഒളി
ത്്ാവളമായിര്ന്്മ്ഖയ്മപത്്്ി
യ്കടഓഫീസം്കസപക്ട്്റിശി
വശക്്റിക്്് കനത്തവ്വ്കമ
ന്്്െി.സി.സിഹവസ്പര്സി
െ്്്്  ചിറ്്്മ്െ നാസര്്ആ
കോരിച്്്. 'മതിഅഴിമതി'എ

ന്് മ്പദ്ാവാകയ്വ്മായി കക.
രി.സി.സിആഹവ്ാനപര്കാരം
കകല്്െിഭാഗം മണ്്െം കൊ
ൺ്്പഗ്സ്കമ്്ിറ്്ിയ്കട കനത്
തവ്ത്്ില്്കകല്്െിഭാഗംപ്ത്്
ന്്ചത്്യില്്നടന്്സതയ്ാപഗ്
ഹം ഉദഘ്ാടനം കചയ്്്കയാ
യിര്ന്്്അകദ്്ഹം. മണ്്െം
പര്സിെ്്്് എന്്.രമണക്്്
അദ്്്യക്്തയില്്നടന്്സതയ്

പഗ്ഹത്്ില്്കൊടിയ്ര്്രാമച
പന്്്ന്്,റ്്ി.തക്്ച്്ന്്,എം.എം.സ
െീം, നസീംബീവി, രി.കോമ
ന്്രിള്്,മാരാരികത്്ട്്ംശിവ
ന്്രിള്്,അെവ്:രാകജഷശ്ിവ
ന്്,കകല്്െിഭാഗംബാബ,്വി
കോദ,് എന്്.സ്ന്്കരശന്്,
ഷാജിക്ഷണ്ന്്,  താരാഭവ
നംശശി,റ്്ി.ജി.പശ്ീജിഎന്്ിവ
ര്്സംസാരിച്്്.

ബിജെപികൗൺസിലർസിപിഎമ്്ിലലക്്്
സമ്ഹമാധയ്മങ്്ളിൽക്ടിഅപമാനിക്്ാൻ

ബികെപിജനതാക്്ൾനശ്മികച്ന്്്്വിെയകമ്ാരി
തിര്വനത്്പ്രം: തിര്വന
ത്്പ്രം കൊരപ്്കറഷനികെ
ബികജരികൗൺസിെരരാര
ട്്ിവിട്്്.കൊരരകറഷനരാല
ക്്്ളങ്്രവാരഡ്കൗൺസി
െര എസ്.വിജയക്മാരിയാ
ണ്ബികജരിവിട്്ത.്ബികജരി
യം് കൊദിസരക്്ാരം്നാടി
കനയം്ജനങ്്കളയം്വഞ്്ി
ച്്ിരിക്്്കയാകണന്്്അവര
മാധയ്മങ്്കോട്രറഞ്്്.നാ
ടികനവഞ്്ിച്്ബികജരികക്്
പ്്ംനിലക്്ാനമനസാക്്ിയ്
ള്്ആരക്്്ംകഴിയികല്്ന്്്ം
അവര വയ്ക്്മാക്്ി. ബികജ
രിയം് കൊൺപഗ്സം് ഒത്്്
കളിച്്്നാടിക്്്വികസനംമ്
ടക്്്കയാണ.്ബികജരികൗ
ൺസിൊറായിര്ന്്ിട്്്ം കൊ
രരകറഷനകനത്തവ്ംനലക്
ന്്എലെിഎഫ്ഭരണസമി
തിഅഞ്്്വരഷത്്ിനികട10
കൊടിര്രയികെകറര്രയാ
ൺ്്വാരെികെക്്്തന്്ത്.എ
ന്്ാലവികസനപര്വ്ത്്ിക
ളനടത്്ാനബികജരികനത്
തവ്ംസമ്്തിക്്്ന്്ില്്.
കോഡ് ടാറിങിന്് കോലം്
കൊൺപഗ്സികോപ്്ം ക്ടി
എതിര് നിലക്്്കയാണ്
കചയത്ത്. ഒന്്രരതിറ്്ാണ്്ാ
യികോത്രംഗത്്്ള്്തകന്്
സമ്ഹമാധയ്മങ്്ളിലക്ടി
അരമാനിക്്ാനം് ബികജരി
കനതാക്്ളപശ്മിച്്്കവന്്്ഇ
വരരറയ്ന്്്.കകപന്്്സരക്്ാ
രിക്്് ജനകപ്ോഹ നയങ്്ള
കക്്തികര നടന്് സമരത്്ി
ലം്വിജയക്മാരിഇന്്കെര
കക്്ട്ത്്്.
കചറിയഉകദശവ്രത്്്സിരി

എം പര്വരത്്ക രി.രാജപശ്ീ
യ്കടവീട്്്രടിക്്ാനനടത്്ി
യസതയ്പഗ്ഹത്്ിലരകക്്ട്
ത്്ത്. കകപന്്്ബികജരിസര
ക്്ാരികനതികരയ്ള്് സതയ്
പഗ്ഹത്്ിലകചകക്്ടിരിടിച്്്
പ്്ക്്ാരഡ്കമത്്ിയാൺ്്വിജ
യക്മാരിമ്ഴ്വനസമയംര
കക്്ട്ത്്ത്. നാടിന്് ആര
ത്്ാക്ന്്നയങ്്ളാൺ്് കക
പന്്്സരക്്ാരരിന്്്ടര്ന്്കത

ന്്്ംതിര്വനത്്പ്രകത്്
പര്കദശികബികജരികനത്
തവ്ംവികസനത്്ിന്്എതി
രാകണന്്്ംവിജയക്മാരി
രറഞ്്്.ഒന്്രരതിറ്്ാണ്്ാ
യി കോത്രംഗത്്്ള്് ത
കന്്സമ്ഹമാധയ്മങ്്ളില
ക്ടി അരമാനിക്്ാനം്
ബികജരികനതാക്്ളപശ്മി
ച്്്.
വികസനത്്ിനം് നാടി

ക്്്ഭാവിക്്്ംക്ട്്ായസി
രിഎമ്്്മായിസഹകരിച്്്
പര്വരത്്ിക്്ാന തീര്മാ
നിച്്തായം്വിജയക്മാരി
രറഞ്്്. സതയ്പഗ്ഹത്്ി
കനത്്ിയ വിജയക്മാരി
കയസിരിഎംസംസ്്ാന
കമ്്ിറ്്ിഅംഗംവി.ശിവന
ക്ട്്ി ഷാള അണിയിച്്്
സവ്ീകരിച്്്. സിരിഎം വ
ഞ്്ിയ്രഏരിയാകസപക്ട്്
റി സി.കെനിന സംസാരി
ച്്്.കോക്്ലകസപക്ട്്റിടി.
രവീപന്്്നനായരസവ്ാഗതം
രറഞ്്്.

കൗൺസിലറ്ജടവിട്്്മോക്്്
ബിജെപിയ്ജടപിത്്ിരിപ്്നനിലപാട്കജെ

ത്ടരന്്്:മമയര
തിര്വനത്്പ്രം:നഗരസഭവികസനത്്ിക്്്രാതയിൊണ്
മ്കപ്്ട്്്കോക്ന്്കതന്്്ംഅതിന്തടസംനിലക്്്ന്്സമീ
രനങ്്ളാണ് ബികജരി സവ്ീകരിച്്ിര്ന്്കതന്്്ം ബികജരി
സവ്ീകരിച്്്വന്്ിര്ന്്രിത്്ിരിപ്്നനിെരാട്കകോട്ള്്എ
തിരപ്്ിക്്്ഭാഗമായാണ്രാലക്ളങ്്രവാരഡ്കൗൺസിെ
രഎസ.്വിജയക്മാരിയ്കടസിരിഎംപര്കവശനകമന്്്ംകമ
യരകക.പശ്ീക്മാരരറഞ്്്.എലെിഎഫ്കനത്തവ്ത്്ില്ള്്
ഭരണസമിതിനടത്്ിയവികസനപര്വരത്്നങ്്ളക്്്ള്്
അംഗീകാരംക്ടിയാണ്കൗൺസിെറ്കടസിരിഎംപര്കവശ
നകമന്്്ംകമയരരറഞ്്്.

പാര്്ട്്ിയില്്നിന്്്സസ്ജപന്്ഡ്ജെയത്്
തിര്വനത്്പ്രം:രാര്്ട്്ിയ്കടസല്്കപ്്രിന്കളക്്ംവര്ത്്ിയ
തിനാല്്തിര്വനത്്പ്രംകൊര്്പ്്കറഷന്്രാല്്ക്്്ളങ്്രവാ
ര്്ഡ് കൗൺ്്സിെര്്എസ.്വിജയക്മാരികയഅകന്വഷണവി
കധയമായിബി.കജ.രിയില്്നിന്്്ംസസ്കരന്്ഡ്കചയത്താ
യിസംസ്്ാനപര്സിെ്്്്കക.സ്കരപന്്്ന്്അറിയിച്്്.

വിജയക്മാേിക്്്സിപിഎംസംസ്്ാനകമ്്ിറ്്ിഅംഗംവി.രിവൻക്ട്്ികൊടികകമാറന്്്്.

മനത്്്ികടകംപള്്ിസ്രേനദ്്്ൻകട്്ിൽവിതേണംനടത്്്ന്്്.രമയർകക.നര്ീക്മാർസമീപം.

കട്്ിൽവിതരണംമനത്്്ികടകംപള്്ി
സ്ജരനദ്്്ൻഉദഘ്ാടനംകെയത്്

തിര്വനത്്പ്രം:നഗരസഭജ
നകീയാസ്പത്ണരദ്്തിയില
ഉളകപ്്ട്ത്്ിനഗരത്്ികെവ
കോജനങ്്ളക്്് കട്്ില നല
ക്ന്്രദ്്തിയ്കടഭാഗമായി
കഴക്്്ട്്ം വാരെികെ കട്്ില
വിതരണംകഴക്്്ട്്ംഗവകമ്്

്്്്ഹയരകസക്്ണ്്റിസ്ക്ളി
ലമപത്്്ികടകംരള്്ിസ്കര
പന്്്നഉദഘ്ാടനംകചയത്.്കമയ
രകക.പശ്ീക്മാരഅധയ്ക്്നാ
യി.60വയസ്തികഞ്്ദാരിപദ്യ്
കരഖയക്്്്താകഴയ്ള്്വരക്്ാ
ണ്കട്്ിലവിതരണംകചയ്്്ന്്

ത.്രദ്്തിയ്കടഭാഗമായികഴ
ക്്്ട്്ംവാരെിലന്റ്കട്്ില്
കളാണ്വിതരണംകചയ്്്ന്്
ത.്അെവ്.വികകപര്ശാത്്്എം.
എല.എ,നഗരസഭകഹലത്്്
ഓഫീസരകോ.എശശിക്മാര
എന്്ിവരരകക്്ട്ത്്്.

തിര്വനത്്പ്രം:ഹെഫ്മി
ഷന വിവാദവ്മായി ബന്്
കപ്്ട്്്സിഇഒയ്.വികോസി
കോട് സരക്്ാര റികപ്്രട്്്
ആവശയ്കപ്്ട്്്.ഉരകരാരപ്
റത്്്വന്്തിന്രിന്്ാകെമ
പത്്്ി എ.സി കൊയത്ീനാണ്
റികപ്്രട്്്ആവശയ്കപ്്ട്്ത.്
മപത്്്ിയ്കടഓഫീസിലവി

ളിച്്്വര്ത്്ിയാണ്റികപ്്ര
ട്്് കതടിയത.് യ്ണിടാകം്
കൊൺസ്കെറ്്്ംതമ്്ില്ള്്
കരാറികനക്്്റിച്്് അറിവ്

ണ്്ായിര്ന്്്കവന്്് യ.്വി
കോസ്മപത്്്ികയഅറിയിച്്്.
വടക്്ാകഞ്്രി ഹെഫ് മിഷ
നഫ്ളാറ്്്നിരമാണവ്മായി
ബന്്കപ്്ട്്്കറഡ്പക്സ്്്ിന്
കവണ്്ിയ്ണിടാക്്്മായിക
രാരഒപ്്ിട്്ത്യ്എഇകൊൺ
സ്ല ജനറൊണ് എന്്തട
ക്്മ്ള്് വിവരങ്്ളായിര്
ന്്്കരാറിലഉണ്്ായിര്ന്്
ത.്
അകതസമയംവടക്്ാകഞ്്

രിഹെഫ്മിഷനഫ്ളാറ്്്നിര

മാണവ്മായിബന്്കപ്്ട്്്കറ
ഡ് പക്സനറിന് കവണ്്ി യ്
ണിടാക്്്മായികരാരഒപ്്ിട്്
ത്യ്എഇകൊൺസലജന
റലഎന്്വിവരംപ്റത്്്വ
ന്്്. ആശ്രപത്ി നിരമാണ
ത്്ിന്എറണാക്ളകത്്കസ
വ്കവനചവ്റ്മായം്കരാരഒ
പ്്ിട്്തം് യ്എഇ കൊൺസ
ലജനറലതകന്്യാണ.്കട
ണ്്റില്കടയാണ് കമ്്നിക
കളകകണ്്ത്്ിയകതന്്്കരാ
റിലവയ്ക്്മാക്്്ന്്്ണ്്്.

കൊല്്ം:ജില്്യികെക്ട്്ികള്്ക്്്ള്്കക്്മമന്്ി
രത്്ില്്കൊവിഡ്19കോഗബാധയ്ണ്്ായതി
ക്്്രശ്്ാത്്െത്്ില്്സന്്ര്്ശകവിെക്്്ഏ
ര്്കപ്്ട്ത്്ിജില്്ാദ്രത്്നിവാരണഅകൊറിറ്്ി
ഉത്്രവിറക്്ി.ഇത്്രംസ്്ാരനങ്്ള്കടപര്വ
ര്്ത്്നംമ്കന്്ട്്്കൊണ്്്കോകാന്്സ്്ിരംജീ
വനക്്ാകരയം്കൊവിഡ്കാെയളവില്്മ്ഴ്വ
ന്്സമയവം് കസവനമന്ഷഠ്ിക്്ാന്്തയ്്ാറാ
യിട്്്ള്്താലക്്്ാെികജീവനക്്ാകരയം്മാപത്
കമഉരകോഗിക്്ാവ്എന്്്ംഉത്്രവില്്രറ
യ്ന്്്.ജില്്യില്്സര്്ക്്ാര്്കമഖെയില്്രണ്്്ം
സര്്ക്്ാരിതരകമഖെയില്്25ഉംകക്്മസ്്ാര
നങ്്ള്് പര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്്ണ്്്. സര്്ക്്ാരിതര
സ്്ാരനങ്്ളില്്കസവനത്്ിനം്രരിരാെന
ത്്ിന്മായിസ്്ിരംജീവനക്്ാരല്്ാത്്സന്്
ദ്്പര്വര്്ത്്കര്്സന്്ര്്ശിച്്തായ്ള്്സംശയ
ത്്ിക്്്അടിസ്്ാനത്്ിൊണ്ഉത്്രവിറങ്്ി
യത.്

സന്്ര്്ശകവിലക്്്

ലൈഫ്മിഷൻ;യ്.വിജോസിജോട്
സരക്്ാരറിജപ്്രട്്്ആവശയ്കപ്്ട്്്

ശാത്്ിഗിരിയില്്94ാമത്
നവപ്െിതംഇന്്്
തിര്വനത്്പ്രം:ശാത്്ിഗി
രിയില്്94ാമത്നവപ്ജിതം
ഇന്്്  നടക്്്ം. കൊവിെി
ക്്് സാഹചരയ്ത്്ില്് ആ
കോങ്്ള്്എല്്ാംതകന്്ഒ
ഴിവാക്്ിയിട്്്ണ്്്. ശാത്്ിഗി
രിആപശ്മംസ്്ാരകഗ്ര്ന
വകജ്യാതിപശ്ീകര്ണാകരഗ്
ര്വിക്്് ജന്്ദിനാണ്നവ
പ്ജിതമായിആചരിക്്്ന്്
ത.്സന്്ര്്ശകകരഅന്വദി
ക്്ാത്് സാഹചരയ്ത്്ില്്
കോത്്ന്്കൊട്ആപശ്മത്്ി
ല്്സനയ്ാസിമാര്കട കനത്
തവ്ത്്ില്്പര്കത്യകപര്ാര്്ത്്
നയം്മറ്്്ചടങ്്്കളം്മാപത്
കമഉണ്്ാക.്
ഇകതസമയംതകന്്രാജയ്

കമമ്്ാട്മ്ള്് ആപശ്മപബ്ാ
ഞ്്്കളം് നവപ്ജിതം ചട
ങ്്്കള്് നടക്്്ം. രാവികെ
അഞ്്ിന് പര്തയ്ക പ്ഷര്ാ
ഞജ്െിആറിന് പര്ധാനചട
ങ്്ായ ധവ്ജം ഉയര്്ത്്ല്്
.ഹവകിട്്് ഏഴിന് ദീരപര്ദ
ക്്ിണം മ്തൊയവ ഉണ്്ാ
യിരിക്്്ം.

ഹാര്്ബറ്കള്്ഉടന്്ത്റക്്്ം:
മനത്്്ിജെമമഴ്സിക്്്ട്്ിയമ്്
കൊല്്ം:ജില്്യികെഹാര്്ബറ്കള്്താതക്ാെിക
മായിഅടച്്ിട്്ത്ഉടന്്ത്റക്്ാന്്നടരടികയട്
ക്്്കമന്്്ഫിഷറീസ്മപത്്്ികജകമഴ്സിക്്്ട്്ിയമ്്
അറിയിച്്്.ഹാര്്ബറ്കള്്അടച്്ത്കോഗബാധി
തകരകകണ്്ത്്ാനം്രരികോധനനടത്്ാന്
മാണ.്കോട്്്കളില്്കോയകൊഴിൊളികള്്,ക
ച്്വടക്്ാര്്,കഹഡ്കോഡ്കൊഴിൊളികള്്,എ
ന്്ിവരില്്കോഗബാധകകണ്്ത്്ിയിര്ന്്്.നീ
ണ്്കരയില്്കോസിറ്്ീവായഒരാള്്ക്്്അഴീക്്
െില്്വയ്ാരകമായസമ്്ര്്ക്്ംകകണ്്ത്്ിയിര്
ന്്്.ഇക്്ാരണങ്്ളാൊണ്ഹാര്്ബറ്കള്്താ
തക്്്ാെികമായിഅടച്്ികടണ്്സാഹചരയ്ംവന്്
ത.്തിര്വനത്്പ്രത്്ിന്സമാനമായസാഹച
രയ്ംഇനിയം്ഉണ്്ാവര്ത.്മത്്്യകൊഴിൊളിക
ള്കടസ്രക്്യം്ആകോഗയ്വ്മാണ്പര്ധാനം.
മത്്്യകൊഴിൊളികള്്ക്പര്ചരണങ്്ളില്്വീഴ
ര്കതന്്്ംമപത്്്ിരറഞ്്്.

കൊല്്ം:നീണ്്കരഹാര്്ബര്്ഇ
ന്്്രാവികെ6മണിമ്തല്്പര്
വര്്ത്്ിക്്്ം. ശക്്ിക്ളങ്്ര
യില്്നടത്്ിയകൊവിഡ്രരി
കോധനാഫെംെഭിച്്കശഷം,
ആകോഗയ് വക്പ്്ിക്്് അഭി
പര്ായം കതടി ഹാര്്ബര്് ത്റ
ക്്്ന്്ത്രരിഗണിക്്്ം.അഴീ
ക്്ല്്ഹാര്്ബര്്ത്റക്്്ന്്തം്
ആകോഗയ്വക്പ്്ിനക്ററികപ്്
ര്്ട്്ിനക്റ അടിസ്്ാനത്്ിൊ
യിരിക്്്കമന്്്ം ഫിഷറീസ്
കെരയ്്ട്്ിെയറക്്ര്് കക സ്
ഹഹരഅറിയിച്്്.

കൊല്്ം
നീണ്്കര
ഹാര്്ബര്്
ഇന്്്ത്റക്്്ം
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My family page-ൽ  ഫോ ഫ്ട് ക ൾ അ യ യ്ക്്് ന്് തി ന്ം, 
ക ഥ, ക വി ത എ ന്്ി വ അ യ യ്ക്്് ന്് തി ന് മ് ള്് 
വാ ട്്്സ്ആ പ് ന മ്് ർ
7034041234
അ യ യ്ക്്് ന്് വ ർ പ് ർ ണ്് വി ലാ സ വ്ം ഫോ ഫ്ട് യ്ം 
അ യ യ്ക്്ാ ൻ മ റ ക്് ര് ത്

സവതുുഷ.്വി.ജജ
കിഴുവിലം,ആറുുിങുുൽ

തെിപ്ക്െിപയപ്്ിടിക്്ാെറികോ?;കണ്്നപ്ച്്,കര്മി
പ്്്ച്്കോട്കൊദിച്്്.

ആ...എെിക്്റിയാക്മ്െ,അപ്്്പ്്ന്ംഅമ്്്ക്മ്ംേണ്്്ത
ട്്്ംപ്റത്്്ന്്്എെിപയപ്്ിടിച്്കഥകകട്്ിട്്്ണ്്്.ക്ട്ംബത്്ിപ്പ്റന്്പ്ച്്ക
ളാപരങ്്ില്ംഇപ്പ്എെിപയപ്്ിടിക്്ാപെറക്ങ്,ഈഎെിപ്്െിക്്ാെത്്്?
ന്്ാപ്പ്ഒര്പ്തിഎെിപയപ്്ിടിയ്ക്്ാന....?

അല്്...രണ്്്ന്്്മാസങ്്ളായിട്്്ക്ട്തല്ംപവജികറ്്റിയെകല്്െമ്്പടവീ
ട്്്കാര്തര്ന്്ത്.െപ്ല്ര്രിഷ്കൊളിപോപ്ക്കഴിച്്ിപ്ട്മ്ത

കാൊയി.
അത്ശരിതപ്ന്,കര്മിപ്്്ച്്യ്ംസമ്്തിച്്്.ന്്ാസമ്ക്്്ഗ്ഗിളിപോ

ന്്്കൊണ്്ികൊക്്ാംഎെിപയപ്്ിടിക്്ണവിദ്യ...
അവളേറഞ്്്...കണ്്ന്ം,കര്മിയ്ം,പൊലബല്പമട്ത്്്കിടപ്്്മ്റി

യികെക്്്കൊയി.

ShaunSSheril
STD1
VillaNazarethCBSESchool
Aryanad,Thiruvananthapuram

പുചുുസുതരും

അപ്്െമ്കളിപോരാെിന്കമപെ
അപ്്ിളിവന്്്വിരിഞ്്ക്പ്ള
അപ്്രമാപകപ്ത്്്െിറഞ്്്
ത്പ്്പ്്്കൊലതാരകള്ം
ഇപ്്പമഴ്പ്ന്ര്ഗാെവ്മായി
പേപ്്കകമപെരാക്്ിളിവന്്്
മ്ല്്കളേിച്്ികപളല്്ാംപ്ത്്്
വല്്ികളപമപ്ല്ോഞ്്ാടി.

വിനയകുമാർ.വി.എ.
തുറവുർ,വേർതുുല

നിലാവു

കവിത

HappySelfi കുടുുിവര

ച്ണ്്െക്്ംകാട്്ാപത
മിണ്്ാൊക്ം
കണ്്്കളപ്ക്ന്്്
േഠിപ്്ിച്്്
മ്ഖാവരണം
കടക്്ാരപെ
കബളിപ്്ിച്്്
കടന്്്കൊകാന
ലധര്യംതര്ന്്്
ആളക്്്ട്്ത്്ിെെിഞ്്്
േരസ്േരംകൊകോടമരന്്്
ലകകളകോരത്്്
കമിതാക്്ളക്്െയാന്ം
അെിയാന്മ്ള്്സ്വാതന്്്യം!
േമയങ്്ളില്്ാപത
ച്ണ്്ിലകൊപ്്്കതക്്ാപത
ജാടകളില്്ാതിറങ്്്ന്്
ആത്്വിശ്വാസം
'ആവരണ'ആഭിജാത്യമല്്ാത്്
മ്ഖാവരണം
പോകോണപ്്്സ്തകംതന്്
ഗ്ണോഠം
അെവരതംേിന്്്ടരാമീ
ത്ണിച്്ീള!
കൊപൊന്്്മാമ്തം
എപ്്്ഹ്ദയവികാരമായ
പ്ഞ്്ിരി
െീകാണാപതകൊക്ന്്്!

ജാസമ്ിൻസമീർ
ഷാർജ

കവിത

മുഖാവരണം

േഴയ ക്ട്്ായ്മകള്പട ഓരമ്്കള േങ്്്വയ്ക്്ാം. ക്ട്്്കാകോ
പൊപ്്ംക്ട്ംബകത്്പൊപ്്ംമ്നപ്എട്ത്്ിട്്്ള്്പസലരികള
അയച്്്തര്.ച്വപടപോട്ത്്ിരിക്്്ന്്രീതിയിലഅടിക്്്റി
പ്്്ം.

സംഗമസമ്രണയിൽ...രവണകമു്ുുഹഹസക്ുുുൾ,മുപുുതുു
െം,പുരവവിദയുാരഥിെൾ.

വരവായിമാവവലി

ഓണത്്ിന്കര്തിയ
പച്്ക്്റികള്്
കാട്്്പന്്ിെശിപ്്ിച്്്
കാരകശരി:ഓണ വിേണി െ
ക്്യ്മിട്്്വിളയിച്്േച്്ക്്റികള്്
കാട്്്േന്്ികള്് െശിപ്്ിച്്്. ഉ
ത്്വകാെങ്്ളില്്വന്്കൊതി
ല്് േച്്ക്്റി തക്ദ്ശസ്്ാേെ
ങ്്ള്്ക്്്ംകമളകള്്ക്്്ംവര്്ഷ
ങ്്ളായിഉത്ോദിപ്്ിച്്്െല്്ക്
ന്് കര്്ഷകൊയ കാരകശരി
അട്ക്്ത്്ില്്മ്ഹമ്്ദ്ഹാജി
യ്പടക്ഷിയാണ്െശിച്്ത.്ക
ഴിഞ്്ദിവസംക്ട്തല്്െശി
പ്്ിച്്ത് മത്്ന്് ക്ഷിയാണ്.
ആറ്ടകണ്്ളംമത്്ന്്െശിപ്്ി
ച്്്. മണാക്ശ്രി പെല്്ിക്്്ന്്ി
ല്്ഓര്്രകെജിന്പറസ്്െത്്്
ക്ഷിെടത്്്ന്്എക്ട്ക്്കോ
ളം സ്്െത്്ാണ് കാട്്്േന്്ി
ക്്്ട്്ംത്ടര്്ച്്യായിൊശംവി
തക്്്ന്്ത്. േച്്ക്്റിക്്്പ്റ
പമ600ല്്അധികംവാഴകള്ം
െശിപ്്ിച്്ിര്ന്്്.

കപരാമപുുുമതുുുയമാർുുകുുറു്ുസംഘർുുഷം:
സിപിഎമുുിനനതിനരസിഐടിയു

ോെക്്ാട്:ജില്്യില്്39കേര്്ക്്്പോവിഡ്19
സ്്ിരീകരിച്്്.സപ്്ര്്ക്്ത്്ില്പട17കേര്്,ഇ
തരസംസ്്ാെങ്്ളില്്െിന്്്വന്്8കേര്്,വിവി
ധരാജ്യങ്്ളില്്െിന്്്വന്്2കേര്്,ഉറവിടംഅ
റിയാത്്കോഗബാധഉണ്്ായ12കേര്്എന്്ിവ
ര്്ഉള്്പ്പ്ട്ം.250കേര്്ക്്്കോഗമ്ക്്ിയ്മ്ണ്്്.
ഇകൊപടജില്്യില്്േികിത്്യില്ള്്വര്പടഎ
ണ്്ം642ആയി.ഉറവിടംഅറിയാത്്കോഗബാ
ധയ്ള്്ത് കോട്്പ്്്റംസ്വകദശി (37),േര്ത്ര്്
സ്വകദശി(31),െക്ല്പ്്ിള്്ിസ്വകദശി(28),ഒറ്്
പ്്ാെംസ്വകദശി(65),ോെക്്ാട്മ്െിസിപ്്ാെി
റ്്ിേരിധി(14പേൺ്്ക്ട്്ി)മ്ടപ്്ല്്്ര്്സ്വകദശി
െി(18),വണ്്ിത്്ാവളത്്്താമസിക്്്ന്്ഇത
രസംസ്്ാെത്്്െിന്്്ള്്സ്മ്തീ(54),േിരായി
രിസ്വകദശിെി(63),േര്ത്ര്്സ്വകദശി(26),
കോട്്പ്്്റംസ്വകദശി(32),പ്ത്ക്ക്ട്സ്വകദ

ശി(46),െക്ല്പ്്ിള്്ിസ്വകദശി(42)എന്്ിവ
ര്്ക്്ാണ്,സപ്്ര്്ക്്ത്്ില്പടവാളയാര്്സ്വകദ
ശി(42),േമ്ദ്്െഗര്്സ്വകദശികള്്(23,25,23പ്
ര്ഷന്്ാര്്),േര്ത്ര്്സ്വകദശി(11പേൺ്്ക്ട്്ി)
ത്ക്്ടീരിസ്വകദശി(72),ഒറ്്പ്്ാെംസ്വകദശി(18
)മ്ത്തെസവ്കദശി(26),േര്ത്ര്്സവ്കദശി(33
),കാരാക്രിശ്്ിസ്വകദശി(60),കല്്പ്്ാത്്ിസ്വ
കദശിെി(57),പതങ്്രസ്വകദശി(28),തച്്ൊട്്്
കരസ്വകദശി(28),ഒറ്്പ്്ാെംസ്വകദശി(53),േി
റ്്്ര്്സ്വകദശി(35),ക്ഴല്്മദ്്ംസ്വകദശിെി(42
), മ്ത്തെ സ്വകദശി (34 പ്ര്ഷന്്) എന്്ിവ
ര്്ക്്ാണ്.ോെക്്ാട്ജില്്ക്്ാരായ19കേര്്ത്
ശ്ര്്ജില്്യില്ം10കേര്്കോഴിക്ക്ട്ജില്്യി
ല്ം2കേര്്കണ്്്ര്്ജില്്യില്ം7കേര്്മെപ്്്റം
ജില്്യില്ം8കേര്്എറണാക്ളംജില്്യില്ംേി
കിത്്യില്്ഉണ്്്.

വടക്്ാക്ഞ്രി: കോകപ്ത് ഭീതിപ്പ്ട്
ത്്ിയപകാവിഡ്മഹാമാരിപയകെരിട്
ന്്തിന്യ്എഇവികസിപ്്ിക്്്ന്്മ്േതി
കോധമര്ന്്്േരീക്്ണത്്ിന്സ്വന്്ം
ശരീരംസമര്്പ്്ിച്്്കദശമംഗെംസ്വകദശി
യായയ്വാവ്.േകരതൊയകാഞ്്ിക്്്
ണ്്ിലപസയ്താെിയ്ടമകന്്സിറാജ്ദ്്ീ
ന്്ആണ്കഴിഞ്്ദിവസംെീണ്്െടേ
ടികള്്ക്്് കശഷം േരീക്്ണ വാക്സി
കെഷന്്പ്ര് ്ത്്ിയാക്്ിയത്.കേെക്്ര
എംഎല്്എ.യ്.ആര്് മ്േദീേിപ്്്േി.എ
ആയിമ്േവര്്ത്്ിക്്്ന്്ഷംസ്ദ്്ീപ്്്സ
കോദരൊണ്.ദ്ബായ് കദരയില്് അല്്
ഹബ്ത്ര്്കൊപ്ട്ാഴ്സിലആറ്വര്്ഷമാ
യികോെിപേയ്്്ന്്്.പകാവിഡ്വാക്സി
ന്്വികസിപ്്ിക്്്ന്്തിൊയിയ്എഇെ
ടത്്്ന്്േരീക്്ണങ്്ള്പടമ്ന്്ാംഘട്്
ത്്ിൊണ്മന്ഷ്യരിലമര്ന്്്ക്ത്്ി
പവക്്ല്്ആരംഭിച്്ത്.രാജ്യപ്ത്സ്വകദ
ശികള്ം വികദശികള്മായവപര േരീക്്

ണക്ത്്ി
പവപ്്ില്്
സന്്ദ്്
കസവകരാ
യി േപ്ങ്
ട്ക്്ാന്്
യ്എഇ
സരക്്ാര
ക്്ണിച്്ി
ര്ന്്്. േ
മ്തങ്്ളി
ല്ം കോ
ഷ്യല്്മീ
ഡിയയി

ല്ംഅറിയിപ്്്കണ്്ാണ്മ്േഥമരജിസ്
ക്മടഷന്് പ്ര് ്ത്്ിയാക്്ിയത്. ൊം ഒര്
ലവറസ് േടര് ്ത്്ിയ ഭീതിയില്പട കട
ന്്്കൊക്ക്പ്ള്് അതിപെതിപര െട
ക്്്ന്്മ്േവര്്ത്്െങ്്ളില്്േങ്്്കേരണ്്
ത്പ്ണ്ന്്്കൊന്്ിയതായിസിറാജ്േറ

ഞ്്്.കോകേരിമ്തത്്ിപ്്്തപ്ന്ഭാഗ
മാക്ന്്ഒര്മ്േവര്്ത്്െത്്ില്്ഭാഗമാ
കാന്്ആമ്ഗഹിച്്്.45000കേരിൊണ്യ്
എഇ േരീക്്ണം െടത്്്ന്്ത്. കോക
പ്ത് 160െധികം രാജ്യങ്്ളിപെ േൗര
ന്്മാരിൊണ്േരീക്്ണംെടത്്്ന്്ത്.
വാക്സികെഷന് ആദ്യദിവസം തപ്ന്
അയ്്ായിരത്്ിെധികം ആള്കള്് രജി
സ്്് ്ര് ് പേയ്്ാന്് സന്്ദ്്മായി രംഗപ്ത്
ത്്ി.മികച്് മ്േതികരണമാണ്െഭിച് ്ത്.
എങ്്ില്ംെിരവധികേര്്കേടിച്്്േിന്്മാ
റിയവര്ണ്്്.പേറ്പ്്ത്്ികെേിതാവ്മര
ണപ്പ്ട് ് കശഷം സകോദരന്് ഷംസ്ദ് ്ീ
പ്്്സംരക്്ണത്്ിൊണ്വളര്്ന്്ത്.മാ
താവ് ആയിഷ. ൊട് ്ില്് പൊത് മ്േവ
ര്്ത്്െത്്ില്ണ്്ായിര്ന്്സിറാജ്ൊട്്്
കാരക്്്കവണ്്ിമ്േവര്്ത്്ിക്്ാന്്മ്ന്്േ
ന്്ിയിൊയിര്ന്്്.ദ്ബായില്ംരക്്ദാ
െം കൊല്ള്് മ്േവര് ്ത്്െങ്്ളില്് ത്ട
ര്്ച്്യായിേങ്്്കേര്്ന്്ിര്ന്്്.

യുഎഇകൊവിഡുവാകുസിനുു
പരീകുുണതുുിലുുദേശമംഗലംസുവദേശിയും

സിറാജുദുുീന

ത്ശ്ര:എന്്മ്ടന്്സ്േരിശീെ
െകമഖെയിപെ മ്േമ്ഖസ്്ാ
േെമായറിജ്ആന്്ഡ്േിഎ
സ്പക ക്്ാസസിപ്്് ആഭിമ്
ഖ്യത്്ില്് 2018ല്് ആരംഭിച്്
"െമ്ക്്്യരാം'ഹയര്്പസക്്
നഡറി സ്കോളരഷിപ്്് േദ്്
തിയ്പടസീസൺ്്മ്ന്്ിന്ത്
ടക്്മായി.പോവിഡ്ക്മൊക്ട്
ക്ക്ള്് ോെിച്്് കോെഴി കാ
പ്്സില്്സംഘടിപ്്ിച്്േരിോ
ടിയില്്പക.രാജന്്"െമ്ക്്്യ
രാം' ഹയര്് പസക്്നഡറി
സ്കോളരഷിപ്്്േദ്്തിസീസ
ൺ്്മ്ന്്ിപ്്്ഉദ്ഘാടെംെി
ര്്വഹിച്്്. കോെഴി മ്ഗാമേ
ഞ്്ായത്്്മ്േസിഡ്്്്േി.ജി.
ഉണ്്ിക്ഷ്ണന്്അധ്യക്്ൊ
യിര്ന്്്.റിജ്ആന്്ഡ്േിഎ
സ്പകക്്ാസസ്ഡയറക്റ്്ര്്മാ
രായഅെില്്ക്മാര്്വി.,റിജ്
ശങ്്ര്്,േി.സ്കരഷ്ക്മാര്്,ക
രിയര കൺസളട്്്്്് കോ. 

കോബികോസ്വടക്ക്ടത്്്,
േി.ആര.ഒ.ൊരായണന്്പ്
റക്്ാട്്്  എന്്ിവര്് മ്േസംഗി
ച്്്.സംസ്്ാെ സിെബസില്്
േഠിച്്്ഈവര്്ഷംേത്്ാംക്്ാ
സില്്മികച്്വിജയംകെടിസ
ര്്ക്്ാര്് /എയിഡഡ്സ്ക്ള്
കളില്്പ്്സ്വൺ്് മ്േകവശെ
ത്്ിന്മ്ശമിക്്്ന്്സംസ്്ാെ
പ്ത്െിരധെരായവിദ്യാര്്ഥി
കള്്ക്്് അകേക്്ിക്്ാം. ഓ
ൺ്്ലെന്് സ്മ്കീെിങ് പടസ്്് ്ി
ല്പട പതരപ്ഞ്ട്ക്്പ്പ്ട്
ന്് 40 ക്ട്്ികള്്ക്്ാണ്
സ്കോളര്്ഷിപ്്്െഭിക്്്ക.പത
രപ്ഞ്ട്ക്്പ്പ്ട്ന്് ക്ട്്ിക
ള്്ക്്് സൗജെ്യ വിദ്യാഭ്യാസ
വ്ം േഠെ സാമമ്ഗികള്്, ഓ
ൺ്്ലെന്് കോച്്ിങ് , രീസ്,
ടാബ്, ഓൺ്്ലെന്് ട്യ്ഷന്്,
യ്ണികോം ത്ടങ്്ിയവ െ
ല്്കിഅവപരഉേരിേഠെത്്ി
ന് മ്ോപ്തരാക്്്ന്്താണ്െ

മ്ക്്്യരാംസ്കോളര്്ഷിപ്്്േ
ദ്്തി. പോവിഡ സാഹേര്യം
മ്െം പതരപ്ഞ്ട്ക്്പ്പ്ട്
ന്്ക്ട്്ികള്്ക്്്അവരവര്പട
വീട്കളില്് താമസിച്്് േഠി
ക്്ാം.കോഗ്യരായ ക്ട്്ിക
ള്്ക്്് റിജ് ആന്്ഡ് േിഎ
സ്പക ക്്ാസസിപ്്് പവ
ബ്ലസറ്്ില്പട ഓൺ്്ലെ
ൊയി 28 വപര അകേക്്ി
ക്്ാം.15ന്െടത്്ിയസ്മ്കീ
െിങ് പടസ്്് ്ില േപ്ങ്ട്ക്്ാന
കഴിയാത്്ക്ട്്ികളക്്്ഓൺ
ലെനസ്മ്കീെിങ്പടസ്്് ്്ഒര്
തവണക്ടിെടത്്്ന്്്.28ന്
ഉച്്ക്്്ഒര്മണിവപരഅകേ
ക്് സ്വീകരിക്്്ന്്്. 28ന് 
ലവകീട്്് ൊെിന് ഓൺലെ
നസ്മ്കീെിങ്പടസ്്് ്്െടക്്്ം.
ക്ട്തല്് വിവരങ്്ള്്ക്്്
http://rijuandpskclasses.
com/registrationപഹല്്പ്്്ലെ
ന്്:9446323692

‘നമുകുുുയരാം’സക്ോളർഷിപു്ുപദുുതി:
സീസണുുമുനുുിനുതുടകുുമായി

റിജുആനുുഡുപിഎസക്െകുുാസസികുുുആഭിമുഖയുതുുിലുുആരംഭിചുു"നമുകുുുയരാം'ഹയരുുകസകുു
നഡറിസക്ോളരഷിപു്ുപദുുതിയുകെസീസണുുമുനുുികുുുഉദഘുാെനംകെ.രാജനുുനിരുുവഹികുുുനുുു.
കോലഴിഗരുാമപഞുുായതു്ുഗപുസിഡു്ുുപി.ജി.ഉണുുികുഷണ്നുു,ഡയറകറുുുരുുമാരായവി.അനിലുുകു
മാരുു,റിജുശങുുരുു,പി.സുകരഷക്ുമാരുുഎനുുിവരുുസമീപം.

പാലക്്ാട്250ശപർ്്ക്്്ശോഗമ്ക്്ി,
39ശപർ്്ക്്്നൊവിഡ്

ത്ശ്ര: മ്ക്ന്ക്്ക്്ാരി
പെ േിക്ന്ക്്ക്്ാരക്്്
10%സംവരണംഉന്്തവി
ദ്യാഭ്യാസം,പൊഴിലത്ട
ങ്്ി സമസ്ത കമഖെകളി
ല്ംെടപ്്ിൊക്്്ക,കകര
ളത്്ിപെ മ്ഴ്വന കദവ
സ്വം കോരഡ്കളിപെ
യ്ംകസവെകവതെവ്യ
വസ്്കള ഏകീകരിക്്്
ക,കഴകക്്ാരക്്്പ്വ,്ദ
രഭ പ്ല്്് എന്്ിവ വിതരണം
പേയ്്്കഎന്്ിവസമസത്കക
രള വാര്യര സമാജം ൊല്േ
ത്്ിരണ്്ാംസംസ്്ാെസകമ്്
ളെംആവശയ്പപ്്ട്്.്ഓൺലെ
െിലെടന്്സകമ്്ളെംബി.എ
സ്. വാരിയര ഉദ്ഘാടെം പേ
യ്ത്.വാര്യരഒര്സംസ്കാര
മാണ്,ജാതിയല്്എന്്്അക്ദ്
ഹംഉദ്ഘാടെമ്േസംഗത്്ില
അഭിമ്ോയപ്പ്ട്്്.മാറ്്ങ്്ളക്്
ന്സരിച്്്മാറ്ന്്വരാണ്വിജ
യംലകവരിച്്ിട്്്ള്്ത്എന്്്ം
ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.സംസ്്ാെമേ്സി
ഡ്്്്എം.ആര.ശശിഅധയ്ക്്
തവഹിച്്.്പൊവ്്ല്്്രക്ഷണ്
നക്ട്്ി മ്ഖ്യമ്േഭാഷണം െട
ത്്ി.ജെറലപസമക്ട്്റിേി.വി.
മ്രളീധരന,േി.വി.ശങ്്രന്
ണ്്ി,ടി.വി.മശ്ീെിവാസ്വാരിയ
ര, എ.സി.സ്കരഷ്,സി.ബി.എ
സ്.വാരിയര,ആര.രാകജഷ് എ
ന്്ിവരമേ്സംഗിച്്.്വിവിധഎ

നകോവപ്മന്്്്ക
ള, അവാരഡ്കള, സഹായ
ങ്്ളഎന്്ിവവിതരണംപേ
യ്ത്. സംസ്്ാെപ്ത് മികച്്
ജില്്യായി തിര്വെന്്പ്ര
വ്ം,മികച്്യ്ണിറ്്ായിതകോ
ര്ം(ത്ശ്രജില്്)പതരപ്ഞ്
ട്ക്്പപ്്ട്്.്പ്തിയഭാരവാഹി
കള-എം.ആര.ശശി(മേ്സിഡ
്്്്), പക.ജി.കൊഹനക്മാര,
പക.വി.േമ്ദ്്ന, സി.ബാെക്
ഷണ്വാരയ്ര(ലവസ്മേ്സിഡ
ന്്്്മാര),േി.വി.മ്രളീധരന(ജ
െറല പസമ്കട്്റി), യ്.ഷിബി,
ടി.കോേക്മാര,േി.വി.ഉണ്്ിക്
ഷണ്ന(പസമക്ട്്റിമാര),േി.വി.
ശങ്്രന്ണ്്ി(മട്ഷറര).വെിതാ
കവദി-മ്ശീജാരാകജഷ്(മ്േസി
ഡ്്്്), രമ ഉണ്്ിക്ഷ്ണന(
പസമക്ട്്റി),മഞജ്്ളമ്രളീധര
ന(മ്ടഷറര). യ്വജെകവദി -
എം.േി.ജയക്ഷ്ണന (മ്േസി
ഡ്്്)്,പക.വി.ഹരീഷ(്പസമക്ട്്
റി),േി.വി.മശ്ീജിത്്(്മട്ഷറര).

വാര്യർസമാജംസംസ്്ാെസശ്മ്ളെംെടത്്ി

എം.ആര.ശശി
(മ്േസിഡ്്്്)

േി.വി.മ്രളീധരന
(ജെറലപസമ്കട്്റി)

അന്ശോചിച്്്
ഇരിങ്്ാെക്്്ട:മ്നമ്ഗാമേ
ഞ്്ായത്്്പസമ്കട്്റിയ്ംക്ര
ക്്ക്ഞ്രി എസ്എനബിേി.
കോഗംപസമ്കട്്റിയ്മായേി.
പക.ബാബ്വിപ്്് അകാെെി
ര്യാണത്്ിലമ്രണ്്്സ്ഓഫ്േ
ഞ്്ായത്്്സ് അന്കോേെം
കരഖപ്പ്ട്ത്്ി.സാഹിത്യകാര
നബക്്രകമത്്െഅധ്യക്്
തവഹിച്്.്ഹരിഇരിങ്്ാെക്്്
ട,സി.എം.ക്മേമാെദ്്്,സി.ജി.
അകോകന, വി.ഭാസ്രാംഗ
ന,പബന്്ികഡവീസ്,ത്ടങ്്ി
യവരസംസാരിച്്്.

മലമ്്ാമ്്ിനെപിടിക്ടി
കകക്ച്രി:േിറപെല്്്രിലെിന്്്ംമെപ്്ാപ്്ിപെേിടിക്ടി.േിറ
പെല്്്രസ്വകദശിയായസി.എസ്.ശശിയ്പടവീട്്്േറപ്്ിലെി
ന്്്മാണ്മെപ്്ാപ്്ിപെേിടിക്ടിയത്.പതങ്്ിപ്്്കടമാന്്്ന്്
തിെിടയിലഊട്്്മഠത്്ിലേമ്ദ്്ൊണ്ോപ്്ിപെആദ്യംകണ്്
ത്.വിനപസ്്്്,രാധാക്ഷണനഎന്്ിവര്പടകെത്ത്വത്്ില
ൊട്്്ക്്ാരകേരന്്്ഏപറകെരപ്ത്മ്ശമത്്ിപൊട്വിൊണ്ോ
പ്്ിപെേിടിക്ടിോക്്ിൊക്്ിയത്.

കോഴിക്ക്ട്:കേരാമ്പ്്മത്്്യ
മാര്്ക്്റ്്ില്ണ്്ായ സംഘര്്ഷ
വ്മായി ബന്്പ്പ്ട്്് സിേിഎ
മ്്ിപെതിപരഎസ്ടിയ്വിന്
േിന്്ാപെസിഐടിയ്വ്ംരം
ഗത്്.്മാര്്ക്്റ്്ിെകത്്്മത്്യ്
കച്്വടംെടത്്്ന്്സിഐടി
യ്മേ്വര്്ത്്കരാണ്സിേിഎ
മ്്ിപെതിപരരംഗത്്്വന്്ിരി
ക്്്ന്്ത്. സംയ്ക്് മത്്്യവി
തരണ പൊഴിൊളിയ്ണിയ
പെന്്െിെയില്്സിഐടിയ്
എസ്ടിയ് മ്േവര്്ത്്കര്് കോ
ഗംകേര്്ന്്.്മാര്്ക്്റ്്ില്്കോെി
ക്്ായിഎത്്ിയസിഐടിയ്
മ്േവര്്ത്്കര്ം മാര്്ക്്റ്്ിപെ
എസട്ിയ്മേ്വര്്ത്്കര്മാണ്
വ്യാഴാഴ്േ രാവിപെ ഏറ്്്മ്ട്്ി
യിര്ന്്ത.്മത്്യ്മാര്്ക്്റ്്്ത്റ
ന്്്മേ്വര്്ത്്ിക്്ണപമന്്്ം
പൊഴില്്സ്രക്്ഉറപ്്ാക്്ണ

പമന്്്ംസംയ്ക്്മത്്്യവിത
രണപൊഴിൊളി യ്ണിയന്്
കോഗംആവശയ്പപ്്ട്്.്മത്്യ്വി
ല്്പ്്െകകമ്ദ്്പ്ത് തകര്്ക്്ാ
ന്ം പൊഴില്് െഷ്്പ്പ്ട്ത്്ാ
ന്ംമാര്്ക്്റ്്ില്്വന്്വപരെി
െവിപെ പൊഴിൊളികള്് ഒര്
മിച്്ാണ്തടഞ്്പതന്്്ംഇതി
ല്്അഭിമ്ോയവ്യത്യാസമിപ്ല്
ന്്്ംഇവര്്സംയ്ക്്മേ്സത്ാ
വെയില്്അറിയിച്്.്120-ല്്േ
രംപൊഴിൊളികള്്മത്്യ്വിത
രണംെടത്്്ന്്മത്്യ്മാര്്ക്്
റ്്ില്്27കേര്്സിഐടിയ്മേ്വ
ര്്ത്്കരാണ.്മത്്യ്മാര്്ക്്റ്്ില്്
പൊഴില്്,ആകോഗയ്സ്രക്്ി
തതവ്ംഉറപ്്ാകക്്ണ്്ജെമേ്തി
െിധിതപ്ന്മറ്്്പൊഴില്കളി
ല്്ഏര്്പ്പ്ട്ന്്വപരക്ട്്ിമാ
ര്്ക്്റ്്ില്് അതിമ്കമിച്്്കയറി
അമക്മംെടത്്്കയായിര്ന്്്

പവന്്് കോഗം ആകോേിച്്്.
എസ്ടിയ് യ്ണിറ്്് മ്േസിഡ
ന്റ്എം.പക.സി.ക്ട്്്യാെിസി
ഐടിയ്യ്ണിറ്്്മേ്സിഡനറ്്
േി.വി. പൊയ്തീന്് എന്്ിവര്്
സംസാരിച്്.്അമക്മവ്മായി
ബന്്പ്പ്ട്്് കകസ്ള്് സിേി
എംകെതാവ്വിപകമ്േകൊദി
പെതിപര മാര്്ക്്റ്്ില്് കോെി
പേയ്്്ന്് സിഐടിയ് മ്േവ
ര്്ത്്കര്്രംഗത്്്വന്്ിട്്്ണ്്്.
മത്്്യ മാര്്ക്്റ്്ിപെ അമ്കമവ
വ്മായിബന്്പപ്്ട്്്പൊെീസ്
കകപസട്ത്്തിെധികവ്ംസി
ഐടിയ്മേ്വര്്ത്്കര്്പക്്തി
പരയാണ്. ഒരാപള അറസ്്്്്ം
പേയത്.്കോവിഡ്കോഗവയ്ാ
േെ സാധ്യതയ്ള്്തിൊല്്
സംഭവ സ്്െത്്് ഉണ്്ായിര്
ന്്വകോട്കവ്ാറ്്ിെില്്കൊകാ
ന്്കെക്റ്്ര്്െിര്്കദ്്ശിച്്ിര്ന്്.്
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